9è. Consell Ciutadà Municipal de Podem Barcelona
01/12/2018. Comença 11 i acaba 13,40H
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Informe polític
3. Presentació Pla formació
4. Presentació reglament de primàries BComú, eleccions 2019
5. Projecte Morada
6. Informació taula rodona feminismes
7. Reglament de funcionament BComú
8. Torn obert paraules
Assistents
Pablo Estruga, Oscar Garcia, Celia, Eva, Félix, Pili, Joan Anton, Júlia, Merche, Mariela, Ancor,
Jordi, Carmina.
S’excusen
Cristina, Elena Tarifa, Ana Maria, Vicente, Inés, Eva Campos, Manu, Bea, Laura
1. S’aprova l’acta anterior incorporant que Cristina mostra una opinió personal en relació
al rendiment de contes dels membres del CCM.
2. Ancor informa dels diferents projectes i tasques que s’estan fent, amb la
intencionalitat de consolidar i incorporar persones actives al partit: Reforç espai de
confluència, porta a porta, participa podem, la Morada. I les diferents mobilitzacions
generals.
3. Joan Anton presenta el pla de formació. (Al Drive està més explicat). Hi ha debat
referent a si és per quadres actuals/ futurs/ cercles. Nombre de persones. Es valora la
feina feta i l’interès de les temàtiques.
4. Jordi presenta el reglament de primàries BComú, eleccions 2019
5. Pablo informa del projecte Morada. Comenta les diferents necessitats expressades i les
possibilitats de conjugar-les. Es vol tenir per finals d’any un esborrany de projecte.
6. Mariela informa de l’acte que es farà el 15/12/2018 al pati llimona: Juntes i diverses.
Problema de darrera hora ha fet que hagin de canviar de format i ponents. Valorem la
capacitat de resoldre la situació
7. Jordi comenta el reglament de funcionament, informa dels dies que assistiran als
cercles i els membres del CCM que hi assistiran.
8. Altres

a. Joan Anton aconsella el llibre: izquierdas del mundo ¡uníos! De Boaventura de
Sousa Santos. 2018.
b. Ancor proposa canviar el CCM del 14/12 per al 12/01/2019 per les dificultats
d’agendes. S’aprova per unanimitat.
c. Júlia pregunta per la manera en com els cercles poden disposar dels diners del
pressupost per activitats: responen Pablo i Sonia comentant que simplement
han d’exposar les intencions de despeses i justificarles en base als objectius
polítics de Podem BCN.
d. Jordi proposa que es facin reunions de CCM en els espais dels cercles per
connectar més i millor els diferents contextos. Es pren en consideració i
s’intentarà.
e. Mariela proposa que es disposi d’un projector portàtil pels diferents actes que
es fan. Es pren en consideració.
Acords
1. Incorporar a l’acta anterior, en el punt 6, que Cristina mostra una opinió
personal
2. La inscripció al Pla de formació es farà sessió a sessió per vetllar que es
cobreixin les places segons interessos de les temàtiques i que hi assistir el
major nombre possible de persones.
3. S’anul·la el CCM del 14/12/2018
4. Propera data de reunió de CCM: 12/01/2019

NOTA: Al Drive trobareu la documentació més àmplia dels diferents temes tractats.

