DOCUMENT ORGANITZATIU

1. PRESENTACIÓ
Les CCOO de Catalunya ens hem implicat activament -des de la nostra fundació com a
organització sindical- en les reivindicacions i lluites del poble català per la recuperació
dels drets nacionals, les institucions pròpies o la utilització de la llengua catalana com un
dret de ciutadania i un element de cohesió social.
Tot això ha tingut la seva plasmació en la defensa de la plena capacitat d’autogovern per
a Catalunya i el ferm compromís amb el dret del poble català a decidir el seu futur en
termes socials i polítics, entre ells la relació amb l’Estat espanyol, com així va ser
ratificat recentment de manera majoritària en la resolució sobre el dret a decidir que va
aprovar el sindicat en el seu darrer Congrés.
És per això que, des de les responsabilitats que ens pertoquen com a sindicat de classe
i nacional, considerem necessari treballar per estendre tant entre el conjunt de
l’afiliació com a les diferents estructures de direcció, que la independència de
Catalunya i la construcció de la República Catalana és l’única solució per
aconseguir una societat més justa, socialment progressista i lliure.
Plenament conscients que el nostre sindicat ha de seguir tenint un paper cohesionador
dels treballadors i treballadores de Catalunya com a grup o classe social, volem posar
en marxa mecanismes de comunicació i trobades dels afiliats i afiliades i propiciar
debats i posicionaments,
interns i externs per donar a conèixer els nostres
plantejaments i per acostar la nostra organització a altres treballadors i treballadores que
ara no tenen el sindicat com el seu referent.
La nostra voluntat és configurar un espai no orgànic de trobada, coneixement, debat i de
visualització de l’afiliació de CCOO que vol treballar per la construcció de la República
Catalana, així com treballar perquè el sindicat assumeixi el seu paper sociopolític en
aquest sentit.
La participació en aquest espai de treball no modifica el posicionament que cada
participant pugui tenir sobre les politiques organitzatives o d’acció sindical que
desenvolupa la nostra organització i és, per tant, un espai d’àmplia transversalitat .
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2. OBJECTIUS
- Visualitzar la implicació dels afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya en el procés
de construcció de la República Catalana.
- Crear un espai de trobada i treball dels afiliats i afilades per la independència i la
República Catalana.
- Dotar-nos d’instruments organitzatius per dur a terme aquestes tasques.
- Intervenir en el debat sobiranista dins i fora del sindicat.
- Elaborar propostes perquè el contingut de la Constitució catalana sigui favorable
als treballadors i les treballadores i a les classes populars, tant a través de la
participació del sindicat com del propi grup.

3. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ

3.1.

Propostes de consolidació i extensió del grup
Cal donar visibilitat al nostre grup i promoure la seva descentralització per mitjà
de la creació de grups territorials.
Un dels objectius ha de ser incrementar el nombre de persones adherides al
grup, i en aquest sentit, la descentralització territorial ens pot ajudar a arribar a
un nombre més gran de persones afiliades a CCOO que comparteixen els
nostres idearis.
Al mateix temps, la realització d’actes territorialitzats i la presència en els mitjans
de comunicació locals, amb la publicació d’articles d’opinió, també afavorirà el
nostre creixement i la difusió dels nostres plantejaments.
Per últim, s’ha de millorar la relació amb el conjunt de persones afiliades per
mitjà de l’enviament periòdic d’informació sobre les activitats realitzades i amb
una actualització continuada del web
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3.2.

Propostes per promoure la participació del sindicat en el procés
constituent a partir de les demandes del Parlament
Previsiblement, el Parlament de Catalunya engegarà un procés participatiu amb
les diferents entitats socials, econòmiques i cíviques per configurar una futura
Constitució de la República catalana .
El nostre sindicat, en la seva condició de sindicat sociopolític, haurà d’intervenir
en aquest procés amb propostes de contingut econòmic, polític i social en favor
de les classes treballadores i de les classes populars en general.
Sense perjudici de la nostra voluntat de participa-hi, hem d’entendre que
aquestes propostes són d’àmbit general del sindicat i no del nostre grup. Per
tant, la seva elaboració, debat i aportació s’ha de fer per mitjà dels mecanismes
participatius del conjunt de l’organització .
En el mateix sentit el sindicat general i les federacions afectades hauran
d’intervenir en la configuració dels instruments que requereixi la nova república
per garantir uns serveis públics de qualitat i les polítiques socials necessàries.

3.3.

Propostes del SIRC per promoure la participació de les CCOO de Catalunya
Més enllà de contribuir al debat i compartir les aportacions del sindicat, el SIRC
farà propostes al si de l’organització per a la seva participació en el marc del
desenvolupament del procés i, en especial, per fer que el debat constituent es
desenvolupi en forma propositiva i oberta en tots els àmbits del sindicat, des de
la base fins a la direcció confederal.
Aquestes aportacions les farem als òrgans de direcció confederal , sense que
això limiti la possibilitat de cada persona com a afiliat o afiliada pugui fer-les en el
seu àmbit de participació sindical.

3.4.

Propostes per intervenir, com a SIRC, en el debats que es facin des de
diversos fòrums de discussió
El SIRC, sempre que així s’acordi, intervindrà i/o formarà part de diferents fòrums
que tinguin per objecte intervenir en el procés de construcció de la República
Catalana.
Aquesta intervenció es farà, almenys, en dues vessants . D’una banda, cuidant
de no agafar-se una representació que no té, aportant les propostes constituents
de CCOO o les propostes d’afiliats que el SIRC comparteixi, i les pròpies del
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grup sobre el desenvolupament polític del procés, als diferents debats de
configuració del model econòmic, polític i social de la República catalana.

3.5.

Adequació de la ubicació confederal en funció de l’evolució de la realitat
política de Catalunya.
Les relacions i ubicació de la CONC en el conjunt confederal estan definides en els
estatuts d’ambdues organitzacions des de la seva fundació. Són unes relacions de
caire confederal, en què la CONC té plena capacitat de decisió en l’àmbit d’actuació
de Catalunya.
En funció de l’evolució del procés que es desenvolupi a partir de les decisions
parlamentàries, proposarem les fórmules de relació que corresponguin.

4. DISTRIBUCIÓ DE TASQUES DEL GRUP COORDINADOR
Per tal de millorar el funcionament del grup coordinador, d’acord amb els objectius que
estan definits en el nostre manifest inicial, ens dotarem dels següents grups de treball .
Cada grup estarà format, com a mínim, per 3 persones

4.1. Grup de comunicació
Es responsabilitzarà de la comunicació amb les persones adherides i de mantenir
els instruments de comunicació.
S’encarrega de fer arribar les propostes i activitats al conjunt del sindicat i a la
societat en general.
Elabora els comunicats i gestiona el manteniment i els continguts de la pàgina web i
de la dinamització de les xarxes socials.
També coordina i difon els escrits elaborats tant pel SIRC com altres que es
considerin d’interès, així com la participació en actes i/o en mitjans de comunicació
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4.2. Grup d’extensió
S’encarrega dels contactes, del seguiment , la extensió, el suport i l’ampliació de la
activitat de SIRC arreu del territori i de les federacions.
Promourà les propostes d'incorporació de nous membres i l’establiment territorial de
noves organitzacions del SIRC i vetllarà per la seva activitat, continuïtat i ampliació
d’aquestes organitzacions territorials.
Planificarà, proposarà i col·laborarà en l’organització d’actes de presentació i el
desenvolupament del debat intern o en col·laboració amb altres organitzacions
sobre la convenció constituent i altres temes que afectin al nostre col·lectiu.

4.3. Comissió de Coordinació
Estarà formada per tres persones més els responsables dels grups de treball.
Assumeix les funcions de dinamització i coordinació permanent, sistematitzant la
informació, sense prejudici dels canals horitzontals que se'n puguin derivar.
Mantindrà relacions amb altres organitzacions siguin o no sindicals i amb col·lectius
d’opinió i de dinamització social i d'acció política actius i influents.
Mantindrà la interlocució amb la direcció de la CONC .
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