ACTA REUNIÓ GRUP COORDINADOR DE SINDICALISTES DE CCOO PER LA
INDEPENDENCIA I LA REPÚBLICA CATALANA
Núm.: 5
Data: 20 d’abril de 2016
Lloc: sala 43, seu de CCOO
Assistents: Alfredo Bienzobas, Ivan Orpella, Teresa Romeu, Xesús Gonzàlez,
Miquel Salas, Carles Bertran
Excusen la seva assistència: Jordi Anento Jordi Presas Baptista Silanes, Jordi
Tomàs, Toni Mora, Xavi Ciuró
Acords
1. ES valora com a molt positiu el desenvolupament de l’Assemblea general
del dissabte i es considera necessari promoure la creació de grups
descentralitzats i la programació d’actes territorials.
2. Es planteja diferenciar la celebració d’actes de presentació del SIRC i la
celebració d’actes temàtics, amb un o més ponents: (exemple: La Seguretat
Social a la República Catalana). Es prioritza la realització d’un acte a
Tarragona (se n’encarrega en Xesus González) i a Lleida.
3. Es realitzarà una classificació de les persones adherides al grup per
territoris per veure on tenim més presència per promoure l’organització
territorial.
4. Es decideix nomenar a Miquel Salas, com a tresorer, i s’aprova una
aportació de 10 euros per cap del grup coordinador per sufragar les
despeses vinculades al manteniment de la pàgina web.
5. Pel que fa a l’1 de Maig, es decideix editar 500 adhesius amb el logo del
grup i 1.000 exemplars d’un fulletó informatiu per repartir a les

manifestacions de l’1 de Maig. També es decideix fer una versió de més
qualitat del logo que permeti més adaptacions (cartells, samarretes...)
6. Es farà una convocatòria l’1 de Maig, a les 11 h, a la Ronda de Sant Pere /
Pau Claris, de Barcelona, per repartir el material. També promourà el
repartiment de propaganda en les altres manifestacions, en la línia del que
ja ha aprovat el grup territorial de Girona
7. Es fixa una propera reunió per al 2 de maig, a les 16 h.

