PRESIDÈNCIA

Benvolguts membres de la Junta de Govern de Cocemfe Catalunya,
Us voldria fer una reflexió i una petició. Com recordareu, en l’AG Ordinària de Cocemfe Catalunya
del dia 20 de juny, el president JM Ballesteros va proposar que els delegats per a l’AG
Extraordinària de COCEMFE votessin no a la candidatura de Anxo Quiroga. Una delegada va
demanar llibertat de vot (que se li va acceptar específicament) i alguns altres delegats varen
manifestar-se en diferents sentits, però sense concrecions formals. Posteriorment, li vaig comentar
al president que si l’acord oficial era el que ell havia dit al final de la reunió sobre que Catalunya
votava sempre en bloc i que en aquest cas havia se ser en negatiu, que seria convenient que ho
manifestés als delegats, cosa que va fer a través d’una carta. A partir d’aqui, vaig constatar que les
interpretacions sobre el debat eren diverses, per la qual cosa i, ja com a presidenta de Cocemfe
Catalunya, vaig començar a pensar en alguna solució alternativa que donés sortida a les inquietuds
i diversitat d’opinió dels delegats i no generés malestars. Reflexió que vull compartir amb vosaltres,
també ja com a Junta de Govern.
El que plantejo és que, donat que no es va poder debatre abastament el tema, que es var parlar
també d’altres alternatives (vot en blanc o positivament) i que alguns delegats varen quedar amb
dubtes sobre l’acord i també sobre les seves obligacions com a delegats, penso que, en aquesta
ocasió, s’hauria de fer una excepció i donar llibertat de vot. Aquesta reflexió la vaig transmetre
prèviament a Ballesteros, demanant-li la llibertat de poder obrar en conseqüència, cosa que amb la
generositat que el caracteritza, va acceptar. Per això em permeto demanar a la Junta de Govern
que refrendi la meva proposta. En aquest sentit, crec que jo també tinc llibertat de vot.
Tot plegat des de la completa confiança que, siguin quins siguin els nostres vots, el futur president
de COCEMFE complirà amb els compromisos (que, de fet, són drets) amb Cocemfe Catalunya des
de la seva ètica personal i les responsabilitats que li comportarà el càrrec. Al llarg dels molts anys
que hem compartit el Consejo de Cocemfe sempre hem tingut una relació de respecte mutu dins de
les coincidències i les discrepància. En aquest sentit, en una de les darreres trucades telefòniques
que em va fer al llarg del procés i quan ja semblava clar que guanyaria, ell mateix em va voler
confirmar el compromís amb Catalunya encara que recolzéssim i tinguéssim un membre en l’altra
candidatura i que respectaria tots els drets que ens corresponien, cosa lògica en una entitat que
s’autodefineix com a democràtica en l’ideari, transparent en la gestió i en la que les decisions es
prenen, com correspon, per criteris objectius i no per amiguismes ni per criteris del passat més
negre de la beneficència o favors per afinitats simplement ideològiques o lleialtats mal enteses.
En aquella conversa jo li vaig dir que, per part nostra, l'endemà mateix de les eleccions ens
posaríem a disposició del nou president, fos qui fos l’elegit, amb lleialtat i esperit de treball i
col·laboració per al bé de Cocemfe en general i per a la defensa dels drets de Cocemfe Catalunya
en particular.
Espero que estigueu d'acord amb el que us exposo obertament, agraeixo al nostre ja President
d’Honor JM Ballesteros la generositat en deslliurar-nos del compromís de l’AGO i, si no em dieu res
en contra, comunicaré aquesta decisió de la Junta de Govern als delegats.
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