



Consell Ciutadà Català 
Dia: 22/12/18 
Hora: 11 h 
Lloc: Seu Podem Catalunya, Sardenya 176 

Assistents: Joaquín Vela, Álex Guerreo, Jose Antonio Ramos, Francisca Pino, Rosa Cañadell, Maite 
Cenzano, Inma Montrey, Marcos Galante, Cristina Hernández, Juanjo Cáceres, Vicenç Navarro, 
Jaume Durall, Noelia Bail, Anna Oller, David Martínez, Inma Ramón, David Clarà, Araceli Viñes, 
Toni Pérez, Mireia Iniesta, Sandra Daza, Óscar Guardingo 

Skype: Conchi Abellán, Miquel Benítez, María Pozuelo, Lucas Ferro, Yolanda López, Carme Font 

Es disculpen per no assistir: Ana Carla Rosani, Enver Aznar, Leo Lamich, Mar García Puig, Irene 
Blanco, Alicia Ramos 

Ordre del dia: 

1.- Informe Situació Política (Noelia Bail) 
2.- Situació Institucions (Parlament Yolanda - Congrés Alicia) 
3.- Informe de les Secretaries dels primers mesos 
4.- Aprovació 4a i darrera tanda de memòries polítiques (D.Clarà) 

A les 9 del matí, abans que comenci la reunió, Ana Carla, que no pot assistir, demana pel xat del 
CCC que consti en acta això: 

Que se está haciendo para que todo el trabajo del grupo parlamentario de Podem salga en el nombre de la 
coalición? 
Que se está haciendo para que en la próxima campaña municipal no exista acto alguno en el que lxs po-
nentes, los de Cec y los de Podem, no se olviden de mencionar el nombre de nuestro partido? 
Esto ocurrió no en pocos actos de las autonomicas. Por ejemplo el acto inaugural de campaña, donde 
todxs lxs ponentes, salvo Xavi, mencionaron a Catalunya en Comú y por lo que sea se olvidaron de men-
cionar a Podem.  
Y que compromiso hay para que en campaña, en el logo, en el escenario de los actos, en la carteleria, en 
la targeta de apoderados, nuestro nombre y color tenga la misma relevancia que la Cec?  
De iguales a iguales para lo bueno y para lo malo.  
Que compromiso hay para que ahora y siempre salga el nombre de nuestro partido en prensa escrita? 
Así como se llama a los medios para que se rectifiqué una noticia se debe llamar para que incluyan nues-
tro nombre. 

1.- La reunió comença a les 11.34 h amb l’informe polític de Noelia Bail.  

Comenta l’auge de l’extrema dreta com a conseqüència de les retallades socials, la incertesa 
d’aquesta legislatura provocada per l'aprovació o no dels pressupostos generals de l’Estat. Ara 
l’única certesa que tenim són les eleccions municipals de maig. És la primera vegada que Podem 
es presenta a les municipals. Aquestes eleccions són el primer bastió per defensar els drets so-
cials que ens estan arrabassant. La relació amb Catalunya en Comú de cara a les municipals s’ha 
establert amb la forma jurídica d’una coalició.  

Després d’intervenir Noelia, entren les persones que assisteixen a la reunió per Skype. 



A continuació, Vicenç informa sobre la reunió del Govern a l’ombra de Podemos, del qual en 
forma part i fa un resum dels punts més importants de la reunió, entre els quals s’inclou l’anàlisi 
dels resultats de les eleccions andaluses del 2 de desembre. 

2.- Yolanda informa sobre el ple monogràfic dels dies 6 i 7 de setembre del 2017. La jornada va 
ser un èxit perquè es va aprovar l’abandonament de la unilateralitat. El nostre objectiu és que 
els partits que sostenen al Govern aprovin els PGE. Fins ara hi ha hagut gestos com canviar el 
sostre de despesa, la reunió de Torra amb Sánchez.  

També comenta la PR de la Cup, ERC i JxCat que es va transaccionar en un punt amb el nostre 
grup parlamentari. L’estratègia política és atreure vot d’ERC en les eleccions generals i les auto-
nòmiques. Per últim, Yolanda elogia el bon treball de les diputades de Podem. Es necessita un 
cap de premsa propi. 

A més a més, Yolanda demana que consti en acta això: 

Sólo añadir que cuando hay un problema político de tema nacional en el Ple del Parlament o en alguna 
comisión la SG de Podem Catalunya y el CC está informado por parte de las diputadas de Podem y en mu-
chas ocasiones se informa a Pablo Iglesias. 

Pido un debate con el SG estatal, la SG de CAT y las ejecutivas estatal y de Catalunya, para posicionar el 
tema territorial, ya que nos está haciendo mucho daño políticamente y nos hace debilitarnos en Catalunya 
tanto frente al electorado, rivales políticos como ante los partidos de la coalición. 

S’obre torn de paraula per comentar el que ha exposat Yolanda. S’inicia un debat al voltant del 
dret d’autodeterminació. 

María Pozuelo demana que consti en acta això: 

Hace mucho tiempo ya que las redes del GP Catalunya en Comú Podem son usadas por CeC. Esto debería 
separarse definitivamente y lo antes posible. 

Miquel Benítez demana que consti en acta això: 

-Las Consejeras Ciudadanas de Podem no hemos tenido información previa de las votaciones y propuestas 
por lo que pediría que se subsane esta falta de información y que se haga debate previo en el grupo del 
CCC de las decisiones importantes que se tomen 

-En el caso de los Presupuestos de la Generalitat nos enteramos de "les 10 dels Comuns" por la prensa; 
creo que eso no es correcto y el debate sobre los presupuestos de la Generalitat debería darse con nuestra 
militancia (círculos e inscritas) y en el CCC, siendo puesta a consulta a las personas inscritas, no es acep-
table una abstención ni votar a favor sin el aval de la militancia 

-Toda la info y noticias que salen del Parlament se informan únicamente como Comuns, invisibilizando a 
Podem 

-Creo que se votó abstención en la propuesta de Reforma Federal del Estado y de mejora del Estatut, lo 
que me parece un error importante por parte de nuestro GP y sin contar con la opinión del CCC.  
La votación sobre la Constitución en mi opinión también fué un error por no estar bién explicada ni comu-
nicada, hay que poner en valor los avances en derechos y libertades que consiguieron nuestra gente en esa 
época 

Joaquín demana que consti en acta això: 

Que confía plenamente en el trabajo de nuestras compañeras en el grupo parlamentario y las prisas que 
muchas veces se producen que impiden consultar todo lo que se debate o propone. No critica lo decidido 
por el Consejo de Coordinación pero sí que esta decisión no se traslada al pleno del Consejo Ciudadano, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 9.12 del Reglamento de funcionamiento. Pregunta si la fórmula 
de Barcelona es la de coalición, tal y como ha indicado Noe debe regir en todas las candidaturas municipa-
les en que participemos, ya que entiende que en la ciudad esa no es la que se utiliza. Solicita que se acla-
re la situación de quienes participan en Catalunya en Comú a título particular tras la intención manifesta-
da por Noe de revisarlo. 



María Pozuelo demana que consti en acta això: 

Yolanda dice que se informa a la dirección. Pero la dirección es el CCA y desde luego, en este grupo no se 
informa de casi nada. 

Noelia proposa un debat monogràfic per tenir una postura política sobre la qüestió de l’autode-
terminació. S’acorda tenir un debat monogràfic sobre el dret d’autodeterminació al CCC. 

David Clarà comenta que consellers i conselleres han de votar les qüestions que se sotmeten a 
votació, de la mateixa manera que es demana més protagonisme pel CCC, ha d’haver-hi una co-
rresponsabilitat. 

3.- Jaume explica que ha enviat un informe demoscòpic al xat del CCC, que seria una prova pilot 
del treball que realitzarà la Secretaria d’Acció política i estratègica. També comenta que s’ha 
encarregat una enquesta pròpia a Estatal i que s’està treballant en una enquesta sobre Catalun-
ya (febrer), redactant argumentari, notes de premsa i comunicats. És una Secretaria que aspira 
a incorporar a més gent. 

Inma Ramón comenta que el pla de treball de la Secretaria de Feminismes i LGTBI és de 6 mesos 
i està basat en documents anteriors de Podem Catalunya, però també en Ruta Morada de Munici-
palisme i la Guia de llenguatge inclusiu. La Secretaria treballarà una proposta de protocol sobre 
la prevenció de l’assetjament sexual. El pla de treball estarà centrat en el municipalisme: for-
mació de candidates, control de la paritat en llistes i llenguatge inclusiu. 

David Clarà fa un repàs del treball de la Secretaria de Municipalisme: donar suport i valorar les 
memòries polítiques. Informa sobre la Jornada de Formació del 12 de gener a la Sedeta. La jor-
nada tindrà tres blocs: 1) formació-orientació ideològica i de quadres (Rosa Cañadell), 2) part 
pràctica, que seria l’aplicació de la part ideològica (David Clarà) i 3) com incloure les propostes 
dels moviments socials als programes electorals de les municipals (Conchi Abellán). 

Juanjo indica que tenim 5 mesos abans de les eleccions municipals i s’ha de valorar com aporta-
rà el CCC econòmicament a la campanya municipal. Hi haurà un estat de comptes immediat al 
gener per saber de quants recursos disposem l’any vinent. Es farà una proposta específica per a 
les eleccions municipals. El CCC haurà de reunir-se per abordar aquesta qüestió. 

Sandra repassa l’activitat de la Secretaria d’Acció Institucional: acte de rendició de comptes al 
Prat de Llobregat. Treball coordinat amb el Parlament amb PR, també s’està començant a coor-
dinar a regidors i regidores. Es dóna suport a gent que sol·licita informació sobre com funciona 
estructuralment un ajuntament.  

Toni comenta que per la Secretaria de Treball i Precarietat proposa obrir una oficina de drets 
socials a la seu perquè la gent pugui fer consultes bàsiques sobre atur i precarietat. A llarg ter-
mini s’elaboraran informes de reunions amb sindicats perquè Podem tingui més visibilitat en 
l’àmbit del treball i del sindicalisme. 

David Martínez detalla la reestructuració de la Secretaria d’Organització: ara es treballa exten-
sió, producció i logística. Marcos Galante s’encarrega d’extensió. Pel que fa al treball desplegat 
per la SOA aquestes setmanes: procés de renovació de SGM, també s’ha gestionat les primàries 
al Senat. Ara s’està treballant amb la Secretaria d’Acció Política i Estratègica en uns fullets pels 
cercles per baixar línia política. El pròxim procés són les primàries municipals a principis de 
l’any vinent. 

Álex diu que el pla de comunicació de la Secretaria es va desenvolupar al principi amb Carlos 
Tavera, ara és ell qui s’ha fet càrrec. A partir de gener s’haurà de reestructurar la Secretaria de 
Comunicació. 



4.-Es procedeix a votar l’informe de la darrera tanda de memòries polítiques que està ancorat al 
xat del CCC. El total de memòries ascendeix a 103, al mateix nivell que els grups motors de Ca-
talunya en Comú, encara que al final seran unes 100 memòries perquè es repeteixen municipis. 
Totes les memòries es poden consultar a la seu de Podem Catalunya. 

Votació a favor: 15 persones a la seu, 5 a través de Skype. 

S’abstenen: Yolanda i Joaquín. 

S’aprova l’informe de la quarta tanda de memòries polítiques. 

Inma demana que consti en acta que no està d’acord que s’inclogui Blanes en aquest informe. 
Miquel demana que consti en acta que la memòria de Blanes és la presentada en la segona tanda 
de memòries l’agost de 2018.  

La reunió acaba a les 13.50 h.


