Consell Ciutadà Català
Dia: 08/09/18
Hora: 11 h
Lloc: Calàbria 66
Assistents: Inma Montrey, Miguel Herrera, María Pozuelo, Mireia Iniesta, Silvia Llorente, Anna
Oller, Ana Carla Rosani, Carme Font, Maite Cenzano, Marta Campoy, Miquel Benítez, Carlos
Tavera, Álex Guerrero, Rafa García, Pilar Flamenco, Francisca Pino, Leo Lamich, Joaquín Vela,
Rosa Cañadell, Sandra Ramos, Irene Blanco, Andreu Escobar, Marcos Galante, Mario Ríos,
Cristina Hernández, Conchi Abellán, Óscar Guardingo, Mar García Puig, Alicia Ramos, Alba
García, David Martínez, Lucas Ferro, Jose Antonio Ramos, Jaume Durall, Yolanda López, Jéssica
Albiach, Laia Sánchez
Skype: Toni Pérez, Sergi Cutillas, Vicenç Navarro
Es disculpen per no assistir: Arnau Mallol, Celeste Valenzuela, Enver Aznar, Araceli Viñes, Noe
Bail
Ordre del dia:
1.- Renúncia SG i procés d'elecció
2.- Ratificació presidència GP Catalunya en Comú-Podem
3.- Acte 11 de setembre
4.- Informació sobre les memòries polítiques
5.- Varis

1.- La reunió comença a les 11.32 hores. Juanjo explica que la reunió està motivada per la
renúncia de Xavi Domènech com a Secretari General, Conchi i Jaume parlen dels aspectes
polítics i estatutaris del procés que s’obre ara.
Jaume envia el Reglament per a l’elecció extraordinària de la Secretaria General al xat del CCA.
Es requereix majoria absoluta per a la seva aprovació (25 vots de 48 consellers i conselleres).
Segons els Estatuts, no es pot convocar una Assemblea Ordinària fins als 18 mesos, així davant
d’una situació com l’actual només es pot contemplar una Gestora o una Assemblea Ciutadana
Permanent Extraordinària.
S’ha optat per convocar una Assemblea Ciutadana Permanent Extraordinària per triar només la
Secretaria General en un període breu. Jaume comenta que necessitem l’aprovació d’aquest
reglament per part del CCA i també pel Consell de Coordinació Estatal.
S’obre torn de paraula de conselleres i consellers.
Jaume intervé per explicar que els processos municipals continuaran, al marge de l’elecció de la
nova Secretaria General.

Les persones que no han pogut assistir presencialment a aquesta reunió del Consell Ciutadà,
estiguin per Skype o no, volen fer constar en acta el següent:
Toni Pérez:
1. El Reglamento llega 5 minutos antes y es imposible analizarlo con detenimiento.
2. Sería poco ético darle un aprobado por las formas utilizadas.
3. Por esos motivos me abstengo en la votación del reglamento.
4. Se debería intentar realizar otro CCA con todos las personas para hacer un debate sosegado sobre la
unidad y la posibilidad de llegar con posiciónes más unánimes de cara a las elecciones y retos que nos
vienen.

Noelia Bail:
Se debería disolver el CCA porque en anterior votación se votó en clave XD. Ahora ya no tienen el
aglutinante de XD. Y porque las anteriores direcciones cuando dimitió el SG, cayó el CC y luego cesaron al
cca, poniendo gestora. La militancia está cansada, y asi me lo transmiten. Las municipales a la vuelta de
la esquina y seguimos sin poder trabajar hacia afuera.
Se necesita un debate que no ha habido. Y que lo que se decida, y más si es otra alternativa a lo que se ha
hecho con las anteriores direcciones, que se consensue y se le dé tiempo al cca para valorarlo.

Enver Aznar:
Considero que ens precipitem amb els temps, hem organitzat campanyes i llistes electorals tant catalanes
com estatals amb gestores, crec que no está justificada la presa
- els temps de discusió del reglament son molt precaris i sería necesari que, igual que a VA2, es sotmetés
a votació d'inscrites.
- Potser tenim la oportunitat de repensar la figura del SG i replantejar-nos si podem fer una proposta
política de "coralitzar" el càrrec

Maite Cenzano:
Apoyo la propuesta realizada por el equipo de coordinación. Creo q en el momento político actual nos
impele a construir y dar voz a la militancia defendiendo el proyecto q aglutinaba XD.

Es procedeix a votar l’aprobació del Reglament per a l’elecció extraordinària de la Secretaria
General:
Vots a favor: 33
Abstencions:
4
Vots en contra: 7
Araceli, Toni, Noelia voten abstenció
Celeste i Enver voten en contra
S’aprova per majoria el Reglament i el procediment per escollir la nova Secretaria General.

2.- Jéssica intervé per explicar la situació del Grup Parlamentari i també la proposta de la seva
presidència. És segur que aquest acord estigui vigent fins a les municipals, a més a més Lucas
entra com a diputat. Jéssica també comenta que entrarà a l’executiva de Catalunya en Comú.
S’obre torn de paraula per comentar la proposta de ratificació de Jéssica com a presidenta del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú-Podem.

Noelia vol fer constar en acta això:
Jessica albiach es un valor y no dudo que lo hará bien, pero creo que el cca tendría que haber tenido la
oportunidad de debatir y proponer, ya q tenemos a más de un diputado/a

Continua Jéssica explicant que Elisenda segueix com a portaveu del Grup Parlamentari, que
l’espai no és independentista sinó sobiranista. Comenta que hem d’explicar el projecte, la
proposta de l’espai, és a dir, defensem el dret a decidir, i que hem de superar les etiquetes que
ens enfronten internament.
S’obre votació per a ratificar la presidència de Jéssica en el Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú-Podem: s’aproba per unanimitat entre els presents.
Araceli, Toni i Sergi que no han pogut assistir presencialment voten a favor.
Noelia s’absté.
3.- Miquel repassa la Diada de l’Onze de setembre.
Hi haurà dos actes oficials en els quals participa Podem Catalunya, l’acte de Salvador Allende i
el de Rafael Casanova. S’assistirà conjuntament amb Podem Barcelona en els dos actes i amb
Catalunya en Comú en l’acte de Rafael Casanova. A Tarragona també hi haurà un acte oficial de
l’Onze de setembre en el qual participarà Yolanda. Yolanda intervé per informar que assistirà
com a representant de Podem i com a diputada.
Horaris actes:
Rafael Casanova: 9.00 h
Salvador Allende: 10.30 h
4.- Jaume informa sobre les memòries polítiques. S’havien rebut totes les memòries abans de la
renúncia de Xavi (ja tenim més de 40 memòries polítiques entre la primera i la segona tanda
dels processos municipals). També comenta que s’està treballant en l’informe de les memòries
polítiques des de la Secretaria de Municipalisme. Sobre l’accés a les memòries es planteja tornar
a la consulta presencial si no trobem una manera telemàtica segura.
Rafa comenta que es podrien facilitar a través d’un grup de Google. Miquel intervé per comentar
que persones del CCA van dir que es podia oferir un procediment per evitar filtracions, però que
no n’hi ha hagut cap aportació al respecte.
S’acorda que es trobarà la millor manera possible d’accedir a les memòries polítiques
considerant totes les opcions que estiguin disponibles.
5.- Conchi pren la paraula per explicar les jornades de Nous Horitzons. Comenta que l’han ofert
ser a una taula com a moderadora, però que hi haurà més presència de Podem. Vicenç intervé
per explicar que després d’algunes gestions s’ha aconseguit tenir 2 ponents de Podem Catalunya
a més a més de Conchi com a moderadora. Restem a l’espera d’acordar quines persones aniran a
les jornades de Nous Horitzons del 14 i del 15 de setembre.

La reunió termina a les 13.52 hores.

