Febrer 2021
Benvolguda companya / Benvolgut company de la Federació d’Ensenyament de CCOO de les
Illes Balears,
Com ja venim anunciant, s’aproxima la celebració del congrés en el qual es decidiran les
línies bàsiques de la política sindical que hem de dur endavant en els pròxims quatre anys i
es triaran les persones que han de dur a terme aquests objectius.
La forma en què participem els afiliats i afiliades en els congressos és “delegada” com
estableixen els nostres estatuts, de manera que triarem en les assemblees als delegats i
delegades que ens representaran en el 13è Congrés. Així doncs, us animo que participeu en
aquestes assemblees per a discutir i valorar les propostes que el nostre sindicat sotmet a la
nostra consideració i triar als/les vostres representants.
Per aquest motiu ens dirigim a tu, per convocar-te a l'Assemblea Congressual de Nivell I
que tindrà lloc el 17 de febrer, en el lloc i horari que figura a la nostra web (feccoo-ib.org).

Dins l’enllaç del 13 Congrés de la Federació d’Ensenyament de CCOO podràs consultar la
temporalització, els documents a debatre i la resta de materials de cara a l'elecció dels
delegats i delegades per a les assemblees de Nivell III, del 13 Congrés de la Federació
d'Ensenyament de CCOO de Balears.
Al nostre país poques organitzacions socials, polítiques o sindicals compten amb processos
congressuals formalment tan participatius com CCOO, a més de respectuosos amb
l'expressió de les diferents posicions que puguin manifestar-se en aquests. Us emplaço,
doncs, al fet que repasseu els documents congressuals i feu les aportacions que considereu
oportunes per a millorar les nostres propostes sindicals. El moviment sociopolític CCOO el
construïm entre tots i totes, vine i participa. Exercint el teu dret a vot, tu també sumes al canvi!
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