
 

 
Català 

21 Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 31 d'octubre del 2014 
 a les 19:00h a la Plaça Major de PollençaPollença. 

Assistents: 7 persones 

 

 

                                               Ordre del dia: 

1. Aprovació de les actes anteriors. 
2. Conclusions després de l'assemblea Ciutadana i candidatures. 
3. Eleccions municipals i autonòmiques. 
4. Informació, merchandising, Podemos. 
5. Precs i preguntes. 

 

1.  Aprovació de les actes anteriors. 
            Es procedeix a la lectura de les actes 19 i 20 i s'aproven per 

                   6   vots a  favor         0 abstencions           0 en contra  

 

2. Conclusions després de l'assemblea Ciutadana i candidatures. 
S'explica el procés de presentació de candidatures als òrgans interns de Podem i els 
terminis tant per a la presentació com per a la votació. 

●  Per això es decideix convocar una assemblea el més aviat possible perquè qui 
vulgui presentar-se pugui sol·licitar l'aval del cercle Podem Pollença. 

● D'una banda es podran presentar candidatures de forma individual o per equips 
en grup sol·licitant l'aval d’un Cercle. 

● La candidatura al Cercle Podem Pollença es podrà avalar o no en l'Assemblea 
presencialment (dimarts 4 de novembre a les 11.00 h. A la Plaça dels Seglars) 
o enviant un missatge a aquest correu: podempollensa@gmail.com el termini 
de la votació per correu electrònic finalitzarà a les 11.00 h. del dimarts 4 de 
novembre hora d'inici de l'Assemblea. 

Votació perquè es faci una assemblea extraordinària dimarts per facilitar l'aval del 
Cercle Podem Pollença a qui vulgui presentar-se com a candidat 

8   vots a  favor         0 abstencions           0 en contra  

 

3. Eleccions municipals i autonòmiques. 

 

● Es debat la possibilitat de presentar-se tant a les eleccions municipals com a 
les autonòmiques, es parla de diferents procediments i formes per fer-ho. 
Utilitzant un altre nom en el cas de les municipals, cosa que no seria 
necessària en les autonòmiques. 

● D'obrir un procés de participació ciutadana i  de publicitar-ho. 
● De confeccionar un nou logo, anagrama. 
● De un nom per al projecte de les eleccions municipals i i un eslògan. Hi ha 

dues propostes per al nom una seria “Podem Guanyar Pollença”  i l'altra “Amb 
Tu Podem Guanyar Pollença. 

Guanya la proposta “Podem Guanyar Pollença” amb: 

8   vots a  favor         0 abstencions           0 en contra  



 

i es consensua que l'eslògan sigui: “Amb Tu Podem Guanyar Pollença” 

● Es vota primer si es vol obrir un procés per presentar-se a les eleccions 
municipals: 

8   vots a  favor         0 abstencions           0 en contra  

i es vota si es vol obrir un procés per presentar-se a les eleccions autonòmiques: 

8   vots a  favor         0 abstencions           0 en contra  

Per a això d'una banda es treballarà en buscar informació per saber quins són els 
requisits per registrar-se. 

I d'altra banda es treballarà en la confecció del programa polític i organitzatiu ja que es 
disposa del ètic. 

 

4. Informació, merchandising, Podemos 
Susana ens informa: 

● De la inauguració de la seu de Podem a Palma, un nexe entre els ciutadans i el 
Parlament Europeu. L'oficina va ser inaugurada per Lola Sánchez en una 
xerrada al costat de la també eurodiputada Tania González i la militant de 
Podem Joana Ripoll, sobre les repercussions i el perill del tractat de lliure 
comerç i l’inversió que pretén signar la Unió Europea amb els Estats Units. Es 
va establir contacte amb  Lola Sánchez i se li va donar una carpeta a amb els 
comunicats de premsa del cercle. 

Es proposa fer una carta d'invitació a Lola Sánchez perquè vingui a Pollença a fer una 
xerrada. 

● Que  s’intentarà reconvocar una assemblea de cercles com a mínim de la zona 
nord.  

● I que va fer contactes per conseguir  que ens facin camisetes i cartells. 

 

5. Precs i preguntes 
● Javier sol·licitarà un espai per fer la pròxima assemblea al Moll. 
● Joan s'encarregarà de confeccionar una llista d'associacions i col·lectius de 

Pollença per poder acostar-se a aquestes. També amb Martí cercaran els 
requisits i les formes per presentar-se a les eleccions. 

Les donacions a la caixa d'avui són de  

 

 

           


