
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunió CCC 

Dia: 13/07/18 

Hora: 18 h 

Lloc: Seu Podem Catalunya, 

Sardenya 176 

 

Assistents: Jaume, Vicenç, Sergi, Lucas, Jose, Araceli, Marta, Cristina, Álex, Pilar, Mario, Conchi, 

Joaquín, Sandra, Ana Carla, Miguel, Inma, María, Carme, Óscar, Carlos, Jaume, Vicenç, Toni, Enver, 

Sandra, Andreu, Irene, Anna, Leo, Marcos, Maite, Noelia, Laia, Celeste, Silvia 

 

Assistents online (Skype): Rafa 

Es disculpen per no assistir: Alba, Mar, Javi, Mireia 

 

Ordre del dia: 

 

1.-Informe polític 

2.-Municipalisme (informe de l'Àrea de Municipalisme) i memòries polítiques 

3.-Proposta de Llei catalana del GP CatEnComú-Podem 

4.-Agenda, actes 

5.-Moció Anna Oller 

6.-Varis 

 

1. La reunió comença passades les 18.05 hores amb Xavi explicant l’informe polític.  

 

Hi ha un canvi d’escenari a partir de la moció de censura que implica que ens resituem políticament. 

Aquesta moció de censura exitosa i la constatació que hi ha una majoria alternativa al PP que no 

passa per Albert Rivera demostren que les dues hipòtesis que manteníem com a espai polític del 

canvi s’han complert. 

 

En aquests dos anys de legislatura l’objectiu ha de ser l’aprovació de lleis progressistes, a més a més 

de visualitzar com seria una alternativa al PSOE. L’acció i les mobilitzacions als carrers han de ser 

claus en aquests dos anys. 

 

La moció de censura també ha tingut conseqüències a Catalunya: Ciutadans ha quedat descol·locat 

amb aquesta nova situació, els blocs del processisme i del 155 comencen a trencar-se. La 



 

 

permanència del PSOE al govern implica la distensió de la situació a Catalunya, al mateix temps, per 

aprovar els pressupostos de l’Estat, el PSOE necessita els vots d’ERC i del PDeCat. Ens trobem en un 

moment en què l’acceleració de la ruptura dels blocs és més ràpida del que s’esperava. Els judicis 

seran el moment clau per saber si el processisme es trenca o continua. 

 

Per això, ens trobem en un moment delicat per nosaltres si finalment es consuma la ruptura dels 

blocs. Hauríem de canviar de rol, canviar el nostre discurs. El cicle electoral pròxim pot ser positiu 

per nosaltres perquè en l’àmbit municipal nosaltres hem sigut els i les agents del canvi.  

 

Un altre àmbit que no podem deixar de banda ara és la política europea: també trontolla el sistema 

de partits tradicionals, els conservadors perden terreny, els socialistes van cap a la desaparició en 

favor dels liberals i l’emergència de grups fascistes, que poden ser la nova alternativa al 

bipartidisme, ens obliguen a desenvolupar una confluència més enllà de les esquerres tradicionals 

en defensa de la democràcia.  

 

A finals de setembre hi haurà unes jornades sobre Europa organitzades per Podem Catalunya. 

 

2. Jaume passa a comentar l’informe municipalista, que consta de les memòries polítiques i de la 

creació dels grups motors. A la primera tanda han entrat 16 memòries. L’Àrea de Municipalisme les 

ha avaluat segons criteris tècnics i objectivables. 

 

Sobre l’accés presencial a les memòries: Jaume assumeix la seva responsabilitat en aquest cas 

perquè hi havia continguts delicats. Explica que avui ens hem assabentat que des d’Estatal utilitzen 

un mecanisme per distribuir documents confidencials per la seva consulta que eviten còpies i 

filtracions, del que farem ús la pròxima vegada. 

 

Per la seva banda, Sandra afegeix que els criteris per avaluar les memòries vénen d’Estatal. La 

següent tanda de presentació de memòries serà al setembre i la darrera al novembre. Miguel 

especifica quins han estat els criteris objectius que es valoraven.  

 

Jaume comenta que les persones que vulguin anar en llistes han d’estar inscrites en grups de treball 

municipal. Les memòries s’han catalogat com “apte”, “no apte” i hi ha dos casos que queden en 

blanc, com el cas de Barcelona. Proposa que es votin segons criteri tècnic les memòries aptes en 

bloc, encara que també s’admeten vots particulars, i que després es votin per separat les memòries 

no aptes i les en blanc. 

 

Marta demana que consti en acta això:  

 

Com a Consellera del CCA expreso perquè consti en acta la meva preocupació per la forma en que  

s´ha dut a terme l'aprovació de les  diferents memòries polítiques pels procesos municipals: Hem de millorar 

les formes. 

 

Toni demana que consti en acta això: 

 



 

 

En relación al punto 2 del Orden del día sobre  Municipalisme (informe de l'Àrea de Municipalisme) i memòries 

polítiques, he de manifestar mi voto En Contra por los siguientes motivos: 

No VOTO en contra por el contenido de las memorias políticas presentadas por el  área de Municipalismo. 

VOTO en contra por  las formas adoptadas en la  custodia  de los documentos llamados confidenciales y la 

imposición unilateral de algún órgano que así lo ha decidido. 

No se ha dado nunca la posibilidad o alternativa de buscar otra fórmula diferente a la de tener que desplazarse 

a la sede en  horario laboral, para leer los documentos, dificultando muchísimo la participación de todos  los 

miembros del  CCC. 

Que vía telemática se ha ofrecido diferentes fórmulas de trasladar los documentos para su lectura a la 

totalidad de los miembros del CCC y su ratificación en reunión ordinaria del CCC. Estas fórmulas han sido 

rechazadas. 

 

Jaume comenta que a la jornada del 21 de juliol a Tarragona es farà un taller sobre com fer 

memòries polítiques. Miquel afegeix que junt amb les memòries hi haurà una carta de compromís 

per fer seguiment de les candidatures municipalistes. 

 

Es procedeix a votar les memòries polítiques. 

 

1a votació: 13 memòries aptes 

● 25 vots a favor 

● 5 abstencions 

● 7 vots en contra 

 

2a votació: Cervelló 

● cap vot a favor  

● 11 abstencions 

● 20 vots en contra  

 

3a votació: Barcelona 

● 1 vot a favor 

● 6 abstencions 

● 29 vots en contra 

 

4a votació: Manresa  

● cap vot a favor 

● 10 abstencions 

● 25 vots en contra 

 

5a votació: Les Franqueses 

● cap vot a favor 

● 9 abstencions 

● 26 vots en contra  

 



 

 

Álex demana paraula per dirigir-se al Consell de Coordinació apel·lant a què la pròxima vegada el 

treball sigui més eficient, transparent i en equip.  

 

Mario comenta que podem deixar el debat de la proposta de Llei electoral pel setembre. Yolanda 

intervé per comentar que és un projecte de Llei que s’ha treballat sobretot en Catalunya en Comú i 

que es podria crear un espai propi per treballar-lo. 

 

Anna comenta que la moció de Cubelles podria tenir una acció conjunta a nivell institucional.  

 

Jose intervé per demanar això: 

 

El pasado 12 de junio desde el correo de l@s representantes territoriales se envió, a distintas secretarías, un 

listado con las peticiones que nos habían realizado diversos Círculos. 

Somos conscientes de que tod@s tenemos mucho trabajo, pero aún no se ha dado respuesta a la mayoría de 

ellas y consideramos que ha pasado tiempo suficiente para que se haya hecho. 

Junto al mechandising, lo que más necesitan los Círculos son trípticos o flyers para poder entregar a l@s 

ciudadan@s cuando se montan mesas informativas en las calles, así como las plantillas necesarias para que 

puedan, los Círculos mismos, elaborar las suyas mientras no estén disponibles los folletos que elabore Podem 

Catalunya. 

Exigimos que las secretarías correspondientes: Programa, Discurso..., se pongan manos a la obra y elaboren los 

materiales que solicitaron y necesitan los Círculos para su trabajo cotidiano. 

 

Pilar comenta que és necessari que tinguem un posicionament des de la Secretaria de Municipalisme 

(o des d’una altra Secretaria) en relació amb la invitació a Podem per participar en llistes unitàries 

independentistes. 

 

Miquel comenta que l’agenda d’actes es comentarà via Telegram. 

 

La reunió termina a les 20.10 h. 

 

 


