
 

 

Assemblea 43, extraordinària del Cercle Podem Pollença. 

Dimarts 24 de gener a les 17:30 a la Taverna, als Jardins Joan March del Convent. 

Assistents totals: 6 (4 en modalitat telemàtica) 

 

Ordre del dia: 

1. Per tractar principalment la iniciativa de Podem Estatal anomenada "Atarse los 

Cordones", on votarem com a Cercle Actiu que som, quines propostes volem que ens 

representin de cara a l'Assemblea de Vistalegre II.  

2. Esmenes al procediment i al contingut del nou Reglament de Participació Ciutadana.  

3. Valoració de la 1ª revista elaborada i dels dies de presència als mercats.  

4. Preparació visita PAC del Port de Pollença. 

5. Precs i preguntes 

 

Desplegament de punts 

1. Per tractar principalment la iniciativa de Podem Estatal anomenada "Atarse los 

Cordones", on votarem com a Cercle Actiu que som, quines propostes volem que ens 

representin de cara a l'Assemblea de Vistalegre II.  

Per facilitar la votació del major nombre de membres del Cercle, la votació s’ha realitzat  

íntegrament (tot i haver-hi assistents presencials a l’assemblea) via un formulari de Google 

Drive, molt amablement facilitat pel Cercle Podemos-Sóller a qui volem agrair la feina feta i el 

deixar-nos la seva eina.  

Els resultats, ordenats per Blocs temàtics són els següents (a cada bloc s’especifica el document 

guanyador i els vots rebuts):  

Bloc 1, Competència i drets dels Cercles  A les illes amb la gent PODEM (5 vots a favor, 1 en 

blanc).   

Bloc 2, Confluències i espais polítics de canvi  A les Illes amb la gent PODEM (5 vots a favor, 

1 en blanc).   

Bloc 3, Desbordament dels Cercles  Sóller-Menorca, des dels Cercles (3 vots a favor, 1 en 

blanc, 2 a altre document).  

Bloc 4, Funció i objectiu polítics dels Cercles  A les illes amb la gent PODEM (5 vots a favor, 1 

a altre document).  

Bloc 5, Funcionament dels Cercles: A les Illes amb la gent PODEM (4 a favor, 1 en blanc, 1 a altre 

document).  

 



Bloc 6, Lluitar, crear poder popular  Vot en blanc (el document rep 4 vots en blanc que no 

poden validar-lo davant 2 vots a favor d’aquest).  

Bloc 7, Lloc de Podem en el tauler polític   A les illes amb la gent PODEM (6 vots a favor, 

unanimitat).  

Bloc 8, Organització Territorial de Podem   Sóller-Menorca, des dels Cercles (4 a favor, 1 en 

blanc,  1 a altre document) 

Bloc 9, Temàtica lliure   Sóller-Menorca, des dels Cercles (5 a favor, 1 a altre document).  

 

2. Esmenes al procediment i al contingut del nou Reglament de Participació Ciutadana. 

Reconeixem que hi ha un treball fet, en aquest cas per Alternativa. No obstant això, un procés 

que té com a fi el de millorar la participació, la transparència i la democràcia, ha de ser en si 

mateix un exemple. És l'administració i no un partit polític qui ha d'obrir un  procés participatiu 

des de la imparcialitat. S'han de respectar els terminis, s'ha de promoure la participació i hi ha 

haver una exposició, suficient per al seu debat,  tant previ amb la recepció de propostes,  com 

posterior a la creació de l'esborrany que es vulgui presentar com a definitiva. 

A part de tornar a presentar les nostres propostes, es treballarà per afegir algunes més vist 

l'esborrany.  

D'altra banda estem pendents de l'entrevista amb l'alcalde al qual li plantejarem aquest tema. 

 

3. Valoració de la 1ª revista elaborada i dels dies de presència als mercats. Valoració de 

la 1ª revista elaborada i dels dies de presència als mercats.  

No hi havia molta gent, feia molt fred, pel que pensem que seria convenient esperar una mica 

per tornar al mercat. Com vam comentar els dies que vam estar en els mercats, vam notar un 

cert rebuig al logo de Podem i al color morat, la qual cosa fa que la nostra presència i la revista 

sigui molt més necessària, perquè se'ns vegi com una cosa normal i es rebi una informació 

alternativa a la que donen els, mitjans tradicionals que ens estan fent molt de mal. Així i tot vam 

tenir l'afecte de molta gent, entre elles una auto denominada "kely" que està molt agraïda, tant 

ella com les seves companyes, a Podem, per ser els únics que s'han preocupat per les seves 

condicions laborals. 

També vam comentar la necessitat de no utilitzar tant color per economitzar 

 

4. Preparació visita PAC del Port de Pollença. 

Creiem que si és possible hauria d'anar algú que conegui una mica el centre i si cal l'acompanyi 

algú. 

5. Precs i preguntes 

Sol·licitem a les diputades del Parlament Balear Xelo Huertas i Montserrat Seijas la renúncia a 

les actes de diputades i la dimissió immediata de la presidenta del Parlament.  



a) Han estat sancionades amb l'expulsió de partit Podem, després d'un procediment amb totes 

les garanties, segons resolució del 20 i 28 de desembre de 2016, realitzada per la Comissió de 

Garanties Democràtiques Estatal de Podem. 

b) Per no pertànyer al Grup Parlamentari de Podem Illes Balears, després de l'expulsió 

manifestada per majoria absoluta dels membres del GP i comunicada a la taula del Parlament 

dels Illes Balears l'2017.01.09. 

c) Perquè les actes obtingudes han estat per la seva inclusió en les llistes de Podem, projecte 

polític que ja no representen. 

 

 


