
Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 11 de juliol del 2016
a les 19:30 h. als Jardins Joan March de Pollença.

Assistents: 5 persones

Ordre del dia:

1. Transparència.

2. Democràcia interna i Participació.

3. Precs i preguntes

Transparència, Democràcia interna, Participació a Podem

La idea és debatre, exposar demandes i propostes per poder traslladar-les al Fòrum dels pobles de
Mallorca, en el qual  participa l'àrea d'extensió del  CC Mallorca,  Cercles,  militants i  inscrits en una
jornada de treball que es realitzarà el dia següent a Sineu. Per això s'habilitara una bústia per recollir
les propostes, aquestes seran traslladades en un document resum que serà elevat a Podem a nivell
autonòmic.

            *Proposam la necessitat de disposar de mitjans perquè un dels nostres companys, en Juan,
pugui traslladar-se a aquesta i futures reunions i assemblees, atesos els seus problemes de mobilitat
reduïda. Es veu com una possible solució la d'un taxi adaptat i posats en contacte amb l'organització
de la reunió, es tindrà en compte per altres ocasions però no se sap si per ara serà possible.

1. Transparència

Es  considera  necessari  que  es  faci  públic  un  organigrama  amb  les  persones  que
desenvolupen una funció dins del partit.

• Qui són, què fan i si reben alguna compensació, retribució econòmica, un sou, dietes o són
voluntaris.

• Procediments i bases d'adjudicació.

• Totes  les  despeses  han  de  ser  públiques,  s'han  de  publicar  i  publicitar  la  mateixa
manera que ho fa Podem a nivell nacional, desconeixem si es fa a nivell autonòmic però si
més no, no queda gens clar.

• Cal saber que fan els nostres representants en els Consells Ciutadans a nivell autonòmic i
que  es  publiquin  les  actes  de reunions i  assemblees,  talment  ho  fa  el  Cercle  Podem
Pollença.

• Hi ha més transparència a nivell nacional que a nivell autonòmic.



2. Democràcia interna i Participació.

• Estem descontents de com s'ha portat el tema de la confluència amb Més, pel que fa a
transparència, democràcia i participació

• Passar propostes i temes per al debat en els cercles per recaptar opinions de cara a les
propostes que es porten al Parlament.

• Participació de cada un dels Cercles en les decisions, independentment del resultat final,
és important  la  participació de tots.  No té perquè existir  una sola opinió,  la  diversitat
d'opinions és necessària i enriquidora.

• Alternança i descentralització dels llocs (assemblees i reunions a nivell autonòmic) de
decisió i debat.

• No es pot menysprear els Cercles, s'han de respectar i la seva gent que representen a
una gran quantitat de personas, son els que donan la cara davant la gent, tot i que siguin
pocs,  són els  fonaments i  la  imatge de Podem als  municipis  refrendada amb un gran
quantitat de vots.

• La  necessitat  de  concretar  les  funcions  dels  consells  ciutadans  i  els  seus
representants.  La  seva relació  amb els  cercles,  exposició,  recollida  de propostes  i  el
retorn d'aquestes mitjançant resposta.

• Tenir la llista d'inscrits, que aquest disponible per als SG o gestores i més de conèixer
el nombre d'inscrits per municipi permetria als cercles definir línies a nivell autonòmic i tenir
una estructura per a una resposta en un temps determinat.

• La necessitat d'assemblees intercercles que es tinguin en compte i no es boicotegin.

• Permetre definir línies a nivell autonòmic als Cercles. Que hi hagi un posicionament i
una  exposició  per  part  dels  Cercles  respecte  d'aquells  temes  que  es  tracten  a  nivell
autonòmic. L'elaboració d'un document, la seva recepció i la seva corresponent resposta.
Tenir una estructura per a una resposta en un temps determinat. I explicar en els mitjans
de comunicació el gran procés participatiu i els posicionaments.

• També la necessitat de cursos de municipalisme als integrants dels cercles perquè existeixi
una veritable participació dins dels municipis, des del coneixement.

Seria bo traslladar el patró que hi ha a nivell nacional en transparència i participació per traslladar-
lo a nivell autonòmic.
Considerem un exemple de participació la recollida d'opinions a nivell estatal, sobre el que ha 
passat en les passades eleccions. No obstant això desitgem que hi hagi una resposta, un retorn, que 
la participació tingués una anada i una tornada.

             3. Precs i preguntes

Juan ens aporta una sèrie de propostes a les que s'afegeix alguna més

• Captació de col·laboradors.

• alternar les reunions i assemblees al Port. Pollença, Pollença i la Cala en la mesura del 
possible.



• Reunir i prendre contacte amb les diferents associacions i agrupacions del municipi.

•  Autobusos.

• Primera línia.

• Adjudicació de les platges.

• SYP tancament els diumenges.

•  Presència als plens.

• Presència als mitjans de comunicació.

            


