ACTA REUNIÓ GRUP COORDINADOR DE SINDICALISTES DE CCOO PER LA
INDEPENDENCIA I LA REPÚBLICA CATALANA
Núm.: 3
Data: 5 d’abril de 2016
Lloc: sala 53, seu de CCOO
Assistents: Alfredo Bienzobas, Ivan Orpella, Teresa Romeu, Jordi Presas, Xesús
Gonzàlez, Ghassan Saliba, Miquel Salas, Baptista Silanes, Jordi Tomas, Toni
Mora, Xavi Ciuró, Carles Bertran
Excusen la seva assistència: Jordi Anento
Acords
1. S’aprova donar la màxima difusió a l’acte de presentació de la proposta de la
Convenció Constituent de Catalunya del dia 16 d’abril, la presentació del qual
anirà a càrrec de Carles Bertran, en nom de SIRC-CCOO.
2. S’estableix l’ordre del dia de l’assemblea general del 16 d’abril, que queda fixat
en els següents punts: 1) Balanç d’activitats de SIRC-CCOO, 2) Extensió i actes
de presentació territorials 3) Definició dels “eixos programàtics” de la proposta de
SIRC en el debat constituent 4) Altres.
3. S’informa sobre la trobada prevista per al 14 d’abril amb una representació de
l’Executiva del sindicat, formada per Montse Delgado, Carme Martínez, Josep
Maria Romero i Joan Carles Gallego per tractar sobre la proposta de participació
del sindicat en el procés constituent.
4 Es planteja la necessitat de promoure la creació de grups territorials i de
programar actes al territori. En principi, aquests actes s’haurien d’acotar a l’àmbit
del món laboral i comptar amb la participació d’experts externs per definir
propostes de millora de la realitat actual que servissin per a la nova República
catalana. Això no treu tractar temes de caire més general, vinculats al procés de
ruptura, l’economia del bé comú, el paper de l’Estat en el món del treball o debatre
les regles del joc de la nova república.

5. Es defineix com un objectiu a curt termini el creixement del grup per poder influir
més, tant a l’intern del sindicat com a l’extern, al mateix temps que la major
influència també permetrà un major creixement. Cal un treball de pluja fina i
constant, evitant en allò que sigui possible els enfrontaments directes amb la
direcció, que ens permeti arribar al major nombre d’afiliats i afiliades propers als
nostres plantejaments.
6. S’encarrega a Xesús Gonzalez i Carles Bertran elaborar una proposta “d’eixos
programàtics” de la proposta de SIRC per al debat constituent per portar a
l’Assemblea
7. S’aprova incorporar al nostre web una ressenya sobre la participació de Xesus
Gonzàlez al cicle de debats La República catalana i l’ideal federal, organitzats per
la Fundació Irla i la Fundació l’Alternativa.
8. Es fixa una propera reunió per al 13 d’abril, a les 16 h, per discutir la proposta
elaborada i per preparar i decidir la delegació que assistirà a la reunió amb els
membres de l’Executiva del sindicat del dia 14 d’abril.

