ACTA CONSELL CIUTADÀ CATALÀ
05/09/2020
Assistents: Conchi Abellán, Sonia Abellán, Óscar Alcobendas, Antoni Barberà,
Gerard Bargalló, Javier Caballer, Cecilia Collado, Lucas Ferro, Marcos Galante,
Daniel García, Álex Guerrero, José María Martínez, David Pequeño, María
Pozuelo, Loren Rider, Pedro Sáez, Alejandra Sandoval, Víctor Vela, Raquel
Vernedas.
Noelia Bail, Verónica Fuente, Sarai Martínez i Rosa Trenado excusen la seva
absència.
Hora d’inici: 11:10 Hora de finalització: 14:00
1- Anàlisi de la situació política actual
Jaume Asens i Lucas Ferro fan una exposició sobre quina és la situació política
actual a España i Catalunya, i expliquen quines línies estratègiques seguirem
en el futur immediat.
Antoni Barberà comenta que estan destruint el sistema públic de salut en
perdre el contacte amb el seu equip mèdic de referència. Des de Marea Blanca
estan redactant un manifest per socórrer l’atenció primària.
2- Exposició de cada responsable d’àrea sobre quina feina han fet
Cecilia i Loren fan una explicació del que és el Món Local i les necessitats que
tenen en aquests temps de pandèmia.
Víctor comenta que la situació actual a la Cultura com el fet que s’hagi cessat
a la Consellera està fent que sigui tot molt caòtic. A més ara inclourem als
nostres programes propostes per les treballadores de la Cultura.
A nivell de joventut parla de l’actualitat de les joves a la nostra organització i
les relacions amb altres organitzacions.
María comenta que no totes les seves àrees tenen un responsable, com poden
ser esports i migracions. A més ha enviat propostes a altres àrees per veure si
es poden incloure als programes.
Raquel explica la situació dins de Confluència Jove.
Javier s’està centrant en R+D+I i innovació tecnològica, vincular l’ecologia amb
la recuperació econòmica i social i fer un pla l’ocupació pública. També en
temes de sobirania alimentària prioritzant als productors locals, sobirania
tecnològica i sobirania energètica potenciant les energies renovables.
Marta explica que està preparant un informe i s’està reunint amb d’altres
persones per revertir els problemes que hi ha a les xarxes ferroviàries per les
persones amb diversitat funcional. A més de fer un mapeig sobre els
problemes dels municipis en matèria d'accessibilitat de la via pública.
Antoni comenta que el dia 10 de setembre es farà la primera assemblea de
l'àrea de Sanitat i Salut. Porten 60 persones inscrites i ho estan obrint als

territoris i les altres àrees. Ja tenen un grup de treball de caràcter tècnic que
seran referents per nodrir l’àrea i fer aportacions polítiques importants.
Han llançat un canal de Telegram informatiu sobre Salut per difondre dades
reals i combatre les Fake News.
Sonia a serveis socials fer control generació d’espais para facilitar l'accés a la
ciutadania. Habitatge, treballa en programa i des del carrer fa seguiment de la
regulació dels lloguers amb el sindicat de llogateres. Moviment popular fa
diferents contactes amb diversos sindicats i conflictes laborals així com fer
d’enllaç amb les diferents institucions.
Conchi explica que s’estan reunint amb Ministeris, amb la comissió d'Indústria,
es reuniran amb tots els sindicats. I remarca la necessitat de fer un mapeig de
les problemàtiques.
Daniel comenta que a educació s’estan centrant a la reconstrucció del país,
demanar aportacions sobre el retorn a les aules i s’han reunit amb Marc Parés.
Faran una exposició d’aquesta feina a la militància per decidir les línies a seguir.
Han recuperat la borsa de talent i estan derivant els contactes a les àrees per
incorporar-les als grups de treball i fer-los créixer.
Alejandra farà un email a la militància per donar a conèixer l’àrea de mediació
així com posar-se en contacte amb els cercles actius, treballar activament en
la resolució de conflictes, fer formació, i dotar-los de mitjans. Que es vegi com
un acompanyament i no com una intervenció.
Pedro comenta que la nostra organització està feble, ens hem de posar les
piles per reactivar cercles, perquè més gent s’incorpori a les assemblees, i que
les inscrites passin a ser militants. Només podem en sortir-nos amb la nostra
gent.
José María explica que estan recopilant i difonent successos, així com
treballant en la nova llei de memòria històrica.
Álex comenta que, en no poder comunicar com sempre, apostaran per fer
formació a la militància i reestructurar la comunicació dels cercles. I demana
que les àrees transmetin continguts a Comunicació.
María, de les àrees que porta ella personalment, comenta el següent:
MIGRACIONS I ANTIRACISME: S'ha creat un grup de treball nou on participen
companyes vinculades amb moviments socials com a Papers per a totes, entre
altres. Estan participant en diferents reunions amb elles i posant-les al dia per
a secundar-los en el que necessitin.
D'altra banda, s'ha treballat bastant en les propostes del programa electoral
vinculades a aquesta àrea. Ara estan recopilant tota la informació per a
traslladar-la a l'esborrany final.
Així mateix, ens hem incorporat al grup de Migracions i Antiracisme estatal, on
ja han tingut dues reunions per a elaborar el pla de treball conjunt. Van acollir
molt bé el comunicat que traiem sobre els presos del Rif i el van divulgar.
ESPORTS: Aquest grup de treball parteix del creat ja quan existia el sectorial,
amb alguna incorporació nova, sobretot, femenina. S'ha treballat en les
propostes del programa electoral i es treballa en una enquesta a la militància

per a recaptar informació sobre alguns aspectes que puguin donar-nos eines
sobre com enfocar els següents temes a tractar.
ANIMALISTA: Aquest grup de treball és de recent creació a causa de la
sol·licitud de diverses companyes de treballar en ell. S'està treballant en les
propostes al programa electoral (se'ls ha donat una mica més de temps en ser
creat recentment) i ja s'ha celebrat una primera reunió breu per a veure quins
temes es poden anar treballant. També els han arribat diverses consultes de
territoris que decidiran en una següent reunió com abordar-les.
Les àrees de Política Internacional (Noelia Bail), Medi Ambient (Rosa Trenado)
i Turisme (Blanca Rubio) no assisteixen a l'assemblea i per tant, no aporten
dades del treball de les seves àrees.
3- 11 de setembre
Serà una Diada molt atípica on els actes estan molt condicionats per la
pandèmia.
4- Precs i preguntes
No s’afegeixen precs ni es fan més preguntes

