ACTA REUNIÓ CONSELL CIUTADÀ CATALÀ
26/06/2020
Assistents: Conchi Abellán, Sonia Abellán, Óscar Alcobendas, Laura
Alzamora, Noelia Bail, Antoni Barberà, Gerard Bargalló, Javier Caballer,
Cecilia Collado, Lucas Ferro, Verónica Fuente, Marcos Galante, Daniel
García, Álex Guerrero, Marta Gómez, Yolanda López, Enric Mieza, Vicenç
Navarro, Sarai Martínez, José María Martínez, David Pequeño, María
Pozuelo, Loren Rider, Pedro Sáez, Alejandra Sandoval, Rosa Trenado,
Víctor Vela i Rakel Vernedas.
Excusa la seva absència Blanca Rubio.
Hora d’inici: 18:10. Hora de finalització: 19:50

1- Valoració de la situació política actual i de la situació de
Podem Catalunya
Venen eleccions autonòmiques, tenim un horitzó municipalista, ens hem
de construir endins i cap enfora. Les lluites internes han debilitat
moltíssim a Podem Catalunya, només sortíem a la premsa degut a
aquestes.
Necessitem recuperar la militància i reconstruir els cercles ha de ser un
objectiu cabdal.
Per consolidar el projecte de Podem la formació és molt important.
La unió fa la força i ens hem d’unir a les forces germanes d’esquerres,
hem d’intentar diluir les tensions amb Catalunya En Comú.
EU i PSUC Viu han demanat els nostres correus electrònics per bastir
ponts entre ambdues organitzacions. Hem de capitalitzar aquestes
relacions ja que som pròxims en ideologia.
Hi haurà una mesa de coordinació amb Catalunya En Comú per
estabilitzar les relacions que no suposarà la desaparició de Podem
Catalunya, tal com han frivolitzat algunes persones. Hem d’anar cap a
una unitat d’acció amb plena honestedat i lleialtat a un projecte comú.
Hem de lluitar amb el republicanisme popular i ser una força política de
majories.

Necessitem construir novament espais de confiança tant a la interna
com models de relació estables amb les forces germanes, aquest ha
sigut el motiu pel qual Podem no ha tingut l’èxit que es mereix.
Es critica que Pablo Iglesias estigués en el nom d’una candidatura, i
també es defensa que el Secretari General pugui donar suport a la
candidatura que porta com a programa el seu projecte aquí a Catalunya.
Podem ha de tenir una veu i autonomia pròpies des d’un reconeixement
mutu entre organitzacions. No hem d’oblidar els nostres principis i tenirlos sempre en compte a l’hora de tractar amb altres forces polítiques.
Es comenta que és necessari una unitat de criteris de cara a les diferents
candidatures municipalistes ja que no es pot acudir als comicis separats
entre forces germanes i competir.
No hem de ser puristes i hem de treballar amb les diferents forces
polítiques per tirar endavant i ser força de govern. No per tenir càrrecs
sinó per dur endavant les mesures que portem als nostres programes
per millorar la vida de la gent.
Es remarca la necessitat de treballar conjuntament amb els moviments
socials que és fonamental per combatre aquesta crisi que estem vivint.
Hi ha molta feina en molt poc temps marcada per un molt provable inici
de nou curs polític.
Podem iniciar un Podem més deliberatiu, més formatiu i tenir figures de
coordinació que facin que la militància pugui expressar tot el seu
coneixement i faci les seves aportacions. Hem de construir eines i espais
per potenciar la nostra militància.
Necessitem tenir candidatures municipalistes fortes i de majories així
com una força de govern per la Generalitat, s’obre una nova etapa que
farà que deixem de ser una màquina de guerra electoral per passar a ser
una organització popular.
Hem d’interioritzar la unitat, no solament parlar-ne, interioritzar-ho
creure’ns-ho i que sigui un fet evident. Podem fer que la gent que ha
marxat torni si deixem de banda les famílies i les disputes internes.
El feminisme és transversal ha de ser pedra angular de la nostra
organització, sabem que costa però hem de treballar perquè cada cop
més dones s’impliquin en responsabilitats dins la nostra organització.
Ens coordinarem amb les companyes de Sevilla per mobilitzar-nos
contra la visita del Rei.
Unitat amb responsabilitat per tota la militància que construeixen el
partit i les nostres votants.

Les cures les hem de passar a posar en practicar i tenir cura unes d’altres
molt més.

2- Elecció del nou consell de coordinació i àrees de treball
Som una direcció plural amb molta gent implicada en moviments socials
i sindical i amb d’altra gent implicada en l’organització.

CONSELL DE COORDINACIÓ:
Portaveu: Lucas
Coordinació Executiva: Rakel Vernedas
Secretaria de Cercles i Participació: María Pozuelo
Secretaria d’Organització: Pedro Sáez
Secretaria de Relació amb Moviments Socials i Societat Civil:
Sonia Abellán
Secretaria de Comunicació: Álex Guerrero
Secretaria de Feminismes i LGTBI: Laura Alzamora
Secretaria de Formació: Daniel García
Secretaria de Municipalisme: Marcos Galante
Secretaria de Medi Rural: Verónica Fuente
Secretaria de Finances, Transparència i Legal: David Pequeño
Secretaria d'Acció Institucional: Yolanda López
Secretaria de Cultura: Víctor Vela

ÀREES DEL CCC:
Món local – Loren Rider i Cecilia Collado
Sanitat - Toni Barbarà
Diversitat funcional - Marta Gómez
Moviment Obrer - Óscar Alcobendas
Mediació - Alejandra Sandoval
Economia - Javier Caballer
Medi Ambient – Rosa Trenado
Educació: Enric Mieza
Habitatge: Sarai Martínez
Joventut: Rakel Vernedas y Víctor Vela
Turisme: Blanca Aner
Memòria Històrica: José María Martínez
Internacional: Noelia Bail (afegida a la proposta inicial)

MESA DE COORDINACIÓ AMB CATALUNYA EN COMÚ






Conchi Abellán
Vicenç Navarro
Lucas Ferro
María Pozuelo
Pedro Sáez

EXTENSIÓ TERRITORIAL
Girona: José María Martínez
Tarragona: Yolanda López, Gerard Bargalló i Javier Caballer
Lleida: Blanca Aner i Verónica Fuente
Barcelona: Pedro Sáez
 Vallès Oriental i Occidental – Cecilia Collado i Alejandra
Sandoval
 Baix Llobregat – Daniel García i Laura Alzamora
 Maresme – María Pozuelo
 Catalunya Central – Enric Mieza (provisional)
 Garraf –
 Anoia –
 Barcelonès – Sonia Amable Abellán i Rosa Trenado
Noelia Bail s’ofereix per portar una àrea de política internacional i
s’accepta.

Resultat de la votació:





Vots a favor: 25
Vots en contra: 0
Abstencions: 2
Absències durant la votació: 2

3- Presentació de l’esborrany del Reglament
Hi ha una proposa que els membres del CCE a Catalunya participin del
nostre consell ciutadà amb veu però sense vot.
Ens donem uns dies per poder estudiar el document i el votarem a la
propera reunió.

