
 

 

Grups de treball del 22 de desembre 2016, preparació assemblea 42 

Dijous 22 de desembre, Sala Gran Convent (canvi al Bar Avenida per problema d’accés a la sala), 18:30 h., 

Pollença. Assistents: 3 persones.  

Temes a tractar:  

Nomenament 3 membres del Cercle per acudir al CCA 

Es parla d’aquesta proposta emesa pel CCA on s’explica que es té fins el dia 7 de gener 2017 perquè els 

Cercles actius proposin a 3 persones (amb criteri de paritat) perquè tinguin opció de ser escollides d’entre 

les 10 de tots els cercles que acudiran periòdicament al CCA per fer-lo mes participatiu, públic i connectat 

amb els Cercles.  

Es decideix que aquest punt entri en l’assemblea 42 i que s’escullin les persones a comunicar a la Secretaria 

d’Organització Autonòmica en dita assemblea.  

Convocatòria Assemblea nº42  

Es convoca l’assemblea per tractar el  punt anteriorment comentat (3 membres pel CCA), i també:  

- Comunicat de postura del Cercle respecte al moviment anomenat “El Podem que Volem”.  

- Comunicat en format de carta escrita dirigida al Batle on s’explicarà que després de 2 instàncies i de 

mesos de silenci, el Cercle no entén la postura d’aquest.  

- Resum i comentaris de la reunió realitzada al Moll on l’equip de govern va explicar temes com la 1ª línia 

del Moll, parc de la Gola...  

- Revista del Cercle Podem Pollença.  

 

Visita al PAC 

S’acorda que un membre del Cercle anirà al PAC a recollir informació sobre la situació d’aquest i quina opinió 

tenen els treballadors sobre la construcció d’un nou centre.  

 

Revista del Cercle Podem Pollença 

Per l’assemblea 42 s’obri un Google Docs on els membres del Cercle podran escriure de forma conjunta un 

article que parli sobre:  

 · Nivell estatal: pensió i/o pobresa energètica i/o SMI.  

 · Nivell local: elaborar un resum sobre els 2 anys de legislatura que portem.  

Crear una àrea de participació en la revista: què vols saber?  

 

 


