
 

 

 

 

Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 2 de desembre de 2016 a les 18.30h. 

Lloc: Taverna dels jardins Joan March. 

Assistents: 8 persones 

 

Ordre del dia 

1. Finançament i assessoria per un projecte de revista local.  

2. Via per fer propostes des de els cercles.  

3. Relació cercles-institucions i formació municipalisme. 

 

 

 

1. Finançament i assessoria per un projecte de revista local. 

Pau fa una petita exposició dels motius que ens han portat a voler fer una revista i a sol·licitar 

el seu finançament. Que per una banda queden exposats en reunions anteriors i que en 

definitiva són els d'arribar a un major nombre de gent, tenint en compte les limitacions de les 

xarxes socials i d’altres. 

També es fa referència al fet que aquest és un tema que també es va tractar en la comissió de 

participació a la qual pertanyen tant Laura com Àngela, assistents a aquesta assemblea, que 

així ho expliquen. Jesús Jurado aporta algunes idees, suggeriments que afegim a la proposta: 

 Una revista o butlletí 

 Trimestral 

 Mida: dues fulles DIN A3, doblegades per la meitat 

 Formes de repartiment:  en cases, bars i també posant una taula al mercat per tal de 

reactivar les nostres accions al carrer, de la mateixa manera que es va fer a la 

campanya electoral. 

 Sobretot notícies de caràcter local, algunes autonòmiques per conèixer el treball que 

realitza Podem a les institucions i alguna nacional, ja sigui per donar alguna informació 

rellevant o per contrarestar les falses informacions que aboquen els mitjans. 

 Serviria a més per publicitari actes, activitats, informació de contactes i d'adreces de 

correu, xarxes socials etc.. 

 Una manera d'apropar-nos a la gent, que participin i puguin integrar-se al Cercle, 

donant la possibilitat a que publiquin articles i facin les seves propostes. 

 El cercle es fa càrrec i és conscient de la gran feina que això suposa. Ens veiem 

capacitats, independentment que hi hagi o no aportacions externes pel que fa a la 

redacció o a l'elaboració. 
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 Ens serviria per acostar-nos als municipis més propers on no hi ha Cercle, sa Pobla, 

Campanet, Búger, mirant d'incloure alguna notícia referent a aquests municipis. On 

també es podrien repartir alguns exemplars realitzant alguna acció concreta en 

coordinació amb la Comissió de Participació de Podem. 

 Aprovar la publicació d'articles, ja sigui per assemblea o per grups de treball del Cercle. 

 Passar a Comunicació de Podem per a una revisió. A mes ens poden ajudar en l’edició i 

el maquetat.  

 Cercar el lloc més econòmic donat que en ser trimestral disposem de temps. 

 

Jesús Jurado ens informa que: 

 Del 1 al 7 de cada mes termini per presentar projectes. 

 Hi ha un formulari per emplenar.  

 La quantitat és de 200 euros per projecte i mes.  

 El pagament es pot fer de dues maneres: que el Cercle avanci el pagament que se li 

reintegraria a un nº de compta o que directament es pagui a proveïdor, finances ho 

pot gestionar directament. Sempre hi ha d’haver una entrada i una sortida, ha d’estar 

ben especificat en factures.  

 Ha d'existir una persona que faci sempre d'enllaç, tant per al que és el tema de 

finançament com per al que és el projecte. 

Ens comprometem a enviar a Jesús Jurado un escrit amb la proposta per tal que els hi comenti 

en els de comunicació i estudiïn la possibilitat de fer ho mitjançant la fotocopiadora que tenen. 

 

 

2. Via per fer propostes des de els cercles. Relació cercles-institucions. 

Els punts dos i tres s’han fusionat, quedant com a tercer punt: formació municipalisme. 

Jesús ens porta un document: “Proposta de canalització de debat polític als cercles i militància 

de Podem Mallorca” i ens fa una exposició. 

Una de les competències del cercles és el debat polític, però quan és produeix no surt a fora, 

es queda al cercle. D’altre banda hi ha una necessitat de generar una línia política que es troba 

a faltar en moltes ocasions. Existeixen unes línies a nivell estatal i en els programes electorals, 

però es troben buits que surten quan som a les institucions. Per exemple hi ha una carència de 

línia política pel que fa a caça, pesca, model territorial, cases vacacionals.  

 Per tant la proposta és l’elaboració d’un document base específic elaborat per 

professionals de les àrees que gestionen càrrecs del partit. 

 Trasllat del document base als cercles i a la militància per el seu debat. 

 Celebració del Caucus temàtic on es reben propostes dels cercles i també a nivell 

individual, conduïdes pels equips responsables de l’elaboració dels documents. 

 Elaboració del document definitiu i generació de la línia política del partit. 

Tant amb el tema del lloguer turístic, com el de la pesca s’ha pogut visualitzar la necessitat 

d’aquest tipo de proposta i les vies per una millor participació i comunicació. Així com la 

possibilitat de que la proposta surti inicialment del cercle. 



Que és comprensible que hi hagi un debat per millorar Podem, en referencia al “manifest de 

Sineu” i que s’ha de tenir en compte que el fet que hagi hagut tantes eleccions i campanyes 

electorals ha fet que aquesta feina per millorar la participació i la relació entre cercles i 

institucions s’hagi vist ajornada cada vegada que s’ha intentat crear. 

 

 

3. Formació municipalisme. 

Molt possiblement la segona setmana de gener, un dissabte. Davant la necessitat que té la 

gent que ja està als ajuntaments com de preparar a la que d’aquí dos anys hi pugui esser. 

Durant tot el dia es celebrarà una jornada de formació de municipalisme i vindran des de 

estatal a fer aquets cursos.  

 Per gent que està a regidories i per gent interessada. 

 Formació relacions públiques, de cara a fer actes públics, premsa etc.. 

 Jurídic, pressupostari.  

 Urbanisme. 

 Regim administració local. 

Hi haurà dos nivells. 

Es mirarà de que hi hagi una continuïtat i una periodicitat. 

 

4. Precs i preguntes 

 17 de desembre vindrà Echenique a presentar “atarse los cordones”  s’explica 

breument que consisteix en la possibilitat d’elaborar propostes per els documents de 

Vistalegre II i que hi ha dues fases, una primera de propostes i una de fusió.  

 Errejón molt possiblement dia 11. 

 Dia 15 reunió primera línia del moll. 

 Dies 12, 13 Inca, 14, 19 Audiència per part del Consell s’enviarà a entitats i 

associacions. 

 

 

 

 

 

 


