
 

 

Consell de Ciutadà 
Dia: 19/09/18 
Hora: 18.30 h 
Lloc: Seu Podem Catalunya, Sardenya 176 
 
Assistents: María, Cristina, Conchi, Sandra, Miquel, Enver, Andreu, Irene, Leo, Noe, Ana Carla, 
Araceli, Inma, Álex, Joaquín, Rafa, Rosa, Celeste 
 
Skype: Carme, Maite, Jose 
 
Es disculpen per no assistir: Mario, Francisca, Jaime, Miguel, Anna, Silvia, Mireia, Pilar, Alicia, 

Mar, Óscar, Arnau, Lucas, Laia, David 
 
 
Ordre del dia:  
 
1.- Memòries polítiques 
2.- Varis 
 
 
1.- La reunió comença a les 18.52 h. Conchi explica que les memòries han estat per la seva 
consulta a la seu aquests dies i que anit va arribar l’informe de les memòries. Comenta que ella 

serà la moderadora de la reunió. Dóna pas a Sandra perquè expliqui l’informe. 
 
Sandra comenta que hi ha hagut incidències en la recepció de les memòries a causa de 
problemes en el formulari de la web, per això la informació s’ha dispersat i s’han rebut per 
diferents llocs com en el correu d’organització.  
 
En l’informe s’avaluen 32 memòries i que l’avaluació ha seguit els mateixos criteris objectius de 
la primera tanda de memòries. Aquestes són les que han sigut aprovades i compleixen tots els 
requisits: Polinyà, Tiana, La Bisbal, La Llagosta, Manresa, Sant Joan de la Vilatorrada, Vallirana, 
El Prat, Girona, Viladecans, Sant Fost, Barberà, Cardedeu, Cerdanyola, L’Hospitalet, Sabadell, 
Tordera, Valls, Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Castellbisbal.  

 
Cabrera d’Anoia necessita un requeriment per aprobar-la perquè li manca l’atorgament. 
Deltebre té la memòria política aprobada i també ha presentat otorgament però queda pendent 
resoldre la rectificació de l’apartat 3 de la seva memòria en el qual plantegen fronts comuns 
amb ERC i la Cup.  
 
La memòria de Badalona també està aprovada i ha presentat l’atorgament però el link que 
aportaven en la memòria no funciona, quan envïin el link correcte haurà complert tots els 
requisits. Sobre la memòria de Cornellà Sandra explica que és correcta i per això està aprobada, 
però no han presentat otorgament, se’ls emplaça a què participin en el grup que ja està 
treballant i que van presentar una memòria de Cornellà aprobada pel CCA en la primera tanda 

de processos municipals.  
 
Hi ha 6 memòries que no estan aprovades o són insolvents: Badia, Palau-Solità, Castellar, Lloret, 
Premià i Blanes. 



 

 

 
Després de comentar l’informe de les memòries polítiques s’obre torn de paraula. 
 
María demana que es voti separadament la memòria de Blanes perquè no està d’acord amb 
l’avaluació. Ella explica la seva implicació en aquest municipi i el seu cercle durant un any i mig 
i coneix el territori. Sandra li respon que l’avaluació de les memòries segueix a criteris tècnics, 
no es valora l’activitat del cercle com a tal, sinó com es plasma la informació que es sol·licita. 
Sandra demana que totes les seves intervencions quedin reflectides en l’acta. 

 
Miquel demana que consti en acta que votarà a favor de les memòries de Badia i Palau-Solità. 
Sandra respon a Miquel que ella considera precipitat haver-hi convocat un CCA avui, explica que 
la tasca de Municipalisme és la custòdia i la recepció de les memòries, entén les objeccions de 
Miquel i de María però insisteix en què a l’informe s’han utilitzat criteris objectius per avaluar 
les memòries. Recorda que la memòria política és l’avantsala d’un projecte polític que s’ha de 
portar a un ajuntament.  
 
Després de la intervenció d’Andreu, Sandra li respon dient-li que la validació d’un cercle, el 
treball d’anar-hi als cercles és tasca d’Extensió. Explica que la SOA té dues parts, Extensió i 
Municipalisme, que s’encarrega de la part política. Sobre els grups de treballs municipals explica 

que n’hi han pocs i que s’han d’augmentar. Comenta que si es posa en dubte la SOA, es podrà 
discutir la seva reestructuració la setmana vinent.  
 
Sobre Cornellà Sandra explica que s’han tingut en compte criteris objectius per la seva avaluació 
com en la resta de memòries. En el cas de Cornellà s’han presentat dues memòries de dos grups 
diferents, s’ha presentat una segona memòria quan el CCA ja havia aprovat una per aquest 
municipi. 
 
María torna a comentar que coneix el cercle de Blanes i per això l’ha sorprés l’avaluació. 
Comenta que ella ha estat a la seu llegint les memòries. Explica que a l’informe es comenta que 
està mal redactada, que falta informació rellevant amb la seva respectiva anàlisi quan això no és 
cert. María llegeix la memòria que de Blanes que està impresa a la seu. 

 
Miquel intervé per apuntar que la SOA ha avaluat la memòria incorrecta de Blanes, no la que 
s’ha enviat al correu d’organització. 
 
Sandra li respon que Municipalisme ha avaluat una memòria que no ha passat el tall i reconeix 
que la que van rebre no és la que comenta María. Per això, demana a les companyes de Blanes 
que enviïn la memòria correcta a la SOAM, l’avaluaran i per això s’acorda deixar a part aquesta 
votació. 
 
Sandra torna a explicar que l’estructura de la SOAM es manté tal com la va deixar Jaume fins 
que tinguem nova SG. Reitera que la gent s’inscrigui al grup de treball que ja funciona a 

Cornellà. 
 
Miquel demana que no es demori més la validació de la memòria de Blanes, s’ha de votar com a 
“no avaluada” perquè es pugui enviar a la SOAM la seva avaluació.  
 
Enver planteja donar-li una volta a la forma en la qual s’han avaluat les memòries i la càrrega de 
treball que ha suposat per només dues persones a la SOAM. 
 
Maite comenta per Telegram: Propuesta para valorar memórias leer-escuchar a la gente q la ha 
hecho- trabajar con las enlaces de extensión del CCA de organización. 
 

 
Aquestes persones voten a través de Telegram aprovar l’informe de Municipalisme tal qual s’ha 
enviat: Jaume, Mario, Jose, Miguel, Francisca 
 



 

 

 
Es procedeix a votar les memòries aprobades a l’informe de Municipalisme.  
 
A favor: 24 
Abstenció: 3 (Maite i Marta per Telegram) 
En contra: 0 
 
 

Sobre la memòria de Blanes: Sandra es compromet a avaluar la memòria correcta i que es voti 
telemàticament demà. Miquel no està d’acord. 
 
 

• Cabrera d’Anoia - falta d’atorgament 
 
A favor: 9 
Abstenció:14 
en contra: 0 
 
Yolanda demana que consti en acta que a partir de la memòria de Cabrera deixa de votar perquè 
a través de Skype no sent bé, tothom parla a la vegada i hi ha molt de soroll. Maite també es 
queixa del soroll. 
 
Sandra s’absté perquè no comparteix l’explicació sobre com s’ha de votar. 

 
 

• Deltebre - sobre l’apartat 3 
 
A favor: 11 
Abstenció: 12 
En contra: 0 
 
 
Memòries rebutjades a l’informe de Municipalisme: 
 

• Palau-Solità: 
 
A favor: 5 
Abstenció: 7 
En contra: 11 
 

• Badia: 
 
A favor: 9 

Abstenció: 4  
En contra: 10 
 

• Castellar:  
 
A favor: 2 
Abstenció: 6  
En contra: 15 
 

• Lloret: 
 
A favor: 0 
Abstenció: 7 



 

 

En contra: 16 
 

• Premià: 
 
A favor: 0 
Abstenció: 8 
En contra: 15 
 
 

  



 

 

Emplaçament de Cornellà:  
 
A favor: 7 
Abstenció: 7 
En contra: 9 
 
 
2. S’explica el calendari de la segona tanda de SGM, CCM i de les primàries al Parlament Europeu 

i als ajuntaments. 
 
S’acorda que dissabte es faci una votació telemàtica amb el llistat de municipis que es 
presenten a aquesta segona tanda i dels municipis que demanin primàries del Parlament Europeu 
i dels ajuntaments. 
 
S’ha enviat un correu als cercles perquè demanin apertura d’urnes fins al divendres 21 de 
setembre com a termini. 
 
La reunió acaba a les 20.56 h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


