Acta Coordinadora Podem BCN 2018-7-31

Temes tractats:
1. Trobada entre cercles, SG i CCM al setembre
-

Es proposa i s’acorda realitzar una trobada oberta a activistes i militants de Podem
Barcelona, especialment de cercles i la Secretària General per al dia 9 de setembre.
L’objectiu és començar a fer pinya i posar en marxa activitats a cercles de cara a
l’acte de la tardor.

2. Acte de la tardor
-

Tal i com es va aprovar al darrer CCM, s’avança en la distribució de tasques per a
aquest mes d’agost respecte dels objectius plantejats.
El dia ideal de realització s’acorda per al 6 d’octubre.

-

Distribució d’objectius i tasques:

Obj 1. Realitzar un primer acte per donar visibilitat pròpia un PodemBCN articulat amb
la seva metròpolis
Mitin central entre SGs metropolitans + SG Catalunya + SG Estatal
Tasques
1.
Contacte proposta de treball conjunt amb SGs de la AMB
(grup de contacte polític)
2.
Disseny de l'acte central: lloc, duració, format, continguts
(grups de logística, continguts, cultura jove)
3.
Calcular despeses i necessitats
(grup de logística)
4.
Identificar inventari disponible
(grup de logística)
Obj.2. Analitzar l’estat dels cercles i les seves prioritats a cada territori
Prioritats i estat dels cercles (3 items)
Tasques
5.
Proposta consensuada de només 3 eixos a abordar durant la presentación dels
cercles
(grup de continguts)
6.
Escolta, tenir equips que puguin tomar nota (A partir d'aquest acte es pren nota-
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l'acte funciona com a element del que treure conclusions)
(grup de continguts)
7. Mantenir trobades amb cercles per avançar en l’organització conjunta dels seus espais a
l’acte
(grup de contacte polític i continguts)

Obj. 3 Començar a treballar grupalment com a CCM amb objetius conjunts i amb
perspective feminista
Desenvolupar una pràctica de treball transversal i col·laborativa entre grups i espais de
coordinació i membres del CCM
Tasques
8.
Apertura i Distribució de grups de treball, activitats i tasques per portar a terme la
trobada
(grups de continguts i logística)
9.
Aplicació de protocols feministes
(grup de continguts)
Obj. 4. Potenciar activitats per joves i amb joves
Concert organitzat per grup de cultura jove

Tasques
10.
Consulta cercle de joves BCN per coordinar la seva presència i rol per a la trobada
(grup de cultura jove)
Obj. 5. Llençar nova línea comunicativa
Tasques
11. Nova imatge Podem
12. Estratègia de promoció a xarxes
13. Preparar material audivisual per promocionar
(grup de comunicació)

Grups de treball (oberts: es necessiten més persones per portar endavant les
tasques):
1) Contacte polític
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Ancor, Mariela, Laura G. De Paolí, Jordi Gimeno, Pablo
2) Logística
David, Pilar, Sonia Abellán, Pablo, José Luís
3) Continguts
Julia, Mariela, Ancor, Inés, Merche, Elena
4) Cultura Jove
Laura G. De Paolí, Pablo
5) Comunicació
Grup de comunicació Podem-Estiu: Fèlix, Eva, Elena, David, Célia, Ancor, Óscar...

Objectius de treball sobre l’acte com a data límit el CCM d’agost:
1.
2.
3.
4.

Tenir llesta escaleta de l’acte-jornada
Disseny d’activitats concretes
Compromís de disponibilitat de ponents, moderadores, relatores…
Contacte amb tots els CCM i SG de l’AMB que es decideixin: preferència els més
propers a Barcelona
5. Contacte amb tots els cercles de Barcelona
6. Organització de trobada prèvia amb cercles de Barcelona i SG al setembre (lloc,
dinàmica i duració)

3. Altres
-

-

-

S’acorda enviar mail a inscrits, més missatge als canals de Podem de la SG, donant
la benvinguda al nou CCM, anunciant la trobada del setembre, també l’acte de la
tardor i felicitant les vacances.
S’acorda avançar en l’organització dels nexes amb les bases mitjançant els
Representants de Cercles del CCM, començar per organitzar un grup per acordar
rols, tasques i funcions per apropar la construcció política de bases i direcció.
S’avança en l’organització de enllaços territorials però encara per concretar: explorar
la possibilitat de desenvolupar agents de barri o grups d’activistes que facin d’enllaç
entre les problemàtiques dels barris, els cercles i la direcció.
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-

A falta de pla de comunicació. S’obre grup de Telegram per donar suport a les
publicacions en xarxes durant l’agost.
Es recorda que el “Intercercles” organitzat pel CCA és el 16 de setembre i animem
als membres de cercles a anar-hi.

