
 

ACTA ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEM 

MONTCADA I REIXAC 

 

 

 

En Montcada i Reixac, a las 20:00 horas del día 26 de julio de 2017, se reúnen 

en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC 

AGRUPACIÓN DE ELECTORES los inscritos e inscritas del CÍRCULO DE 

PODEM MONTCADA I REIXAC que a continuación se relacionan, y deciden 

constituirse en Asamblea General, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

1) Adhesión a la petición de convocatoria de una Asamblea Ciudadana. 

 

2) Ruegos y preguntas. 

 

3) Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del Círculo 

Podem Montcada i Reixac, si procede. 

 

Asistentes: 

J.Z. 

O.H. 

S.M. 

M.S. 

A.M. 

M.B. 

A.B. 

Y.B. 

J.J. (online) 

I.R. (online) 

X.C. (online) 

FJ.P. (online) 



Se pasa a continuación a deliberar sobre los puntos del Orden del día: 

 

1) Adhesión a la petición de convocatoria de una Asamblea Ciudadana. 

 

O.H. hace lectura del siguiente manifiesto: 

 

Manifest 

Al llarg de Vistalegre II, els i les inscrites varen llençar un mandat a la Direcció 

del partit: “Unitat i Humilitat”. A Podem Catalunya aquesta clara petició de la 

militància no s’ha   escoltat. 

El Govern de la Generalitat ha anunciat un referèndum independentista per a l’1 

d’Octubre i existeix la possibilitat real d’una convocatòria d’eleccions després 

d’aquest. Ambdues coses fan necessari un Podem a l’altura de les 

circumstàncies. Un Podem unit, integrat, divers i plural que sumi i que 

acompanyi, que mai divideixi. 

El Consell Ciutadà Autonòmic de Catalunya (CCA) actual ha decidit participar en 

el referèndum unilateralment, fent palès el malestar dels inscrits i inscrites i 

simpatitzants de Podem, i incomplint l’article de la pàgina 16 del document  

organitzatiu: 

El vot de totes i tots els integrants de Podemos tindrà sempre el mateix valor 

quantitatiu (una persona un vot) i qualitatiu ( no existeixen vots qualificats) , sense 

que pugui sofrir cap alteració el principi  d’igualtat política. 

Actualment Podem es troba a la deriva políticament, ja que davant unes 

possibles eleccions a la Generalitat aquesta tardor encara no se sap si es 

presentaria en solitari, en coalició o en confluència amb altres forces polítiques 

afins, i per molt que es demana a la direcció una resposta, aquesta es nega a 

respondre oficialment i tampoc convoca una assemblea ciutadana, tal com 

marquen els nostres  documents. 

L’escassa transparència en les negociacions del procés de confluència, i la 

negativa de l’actual direcció a què les persones inscrites a Podem decidim de 

forma definitiva i clara com afrontarem aquestes eleccions ha generat un gran 

malestar en alguns cercles i ha provocat confrontació entre alguns inscrits. La   

consulta darrera la qual s’escuda l’actual direcció per a justificar aquesta decisió 

no preguntava si es   volia o no confluir, era una pregunta enganyosa, a la que 

no va arribar a participar el mínim necessari d’inscrits/es (el 10% del cens), per 

la qual cosa la consulta en si tampoc va ser vàlida. Avui en dia la direcció no atén 

les demandes de fer una consulta definitiva per a la  confluència. 

La promesa realitzada per l’actual Secretari General Autonòmic juntament amb 

el seu equip de treballar per a la unitat de totes les sensibilitats que existeixen a 

Podem Catalunya, lluny de complir-se s’ha fet més greu, existint una veritable 



escletxa que no s’ha sabut solucionar, amb decisions arbitràries com l’elecció 

d’un Consell de Cent, on es va deixar a la majoria dels inscrits i militants fora, o 

la inexplicable negativa a activar alguns cercles. 

S’ha produït un degoteig de dimissions en l’actual CCA de Catalunya i s’ha 

produït el reemplaçament del CCA pel Consell de Coordinació, que de cap 

manera és un òrgan de direcció contemplat als  Estatuts. 

Els dimissionaris han denunciat l’escassa activitat que ha existit al CCA des de 

pràcticament la seva formació. No i hi ha hagut ni un informe ni rendició de 

comptes de les quasi 30 persones que actualment cobren de Podem Catalunya. 

Tampoc estan disponibles els informes dels comptes anuals des de 2015, no 

s’ha realitzat l’auditoria econòmica promesa i les despeses en personal s’han   

disparat. 

Podemos ha sol·licitat a Podem que les decisions polítiques rellevants han de 

ser preses d’acord als documents de Vistalegre II, en els quals és l’Assemblea 

Ciutadana Permanent de Catalunya qui ha de decidir amb el seu vot sobre 

aquestes qüestions. 

És necessari enviar un missatge clar a la societat, demostrant que Podem és 

sobirana i es regeix per mètodes democràtics, clars i concrets. L’adaptació a 

aquest nou marc ens demana a l’organització al complet i als inscrits de Podem 

Catalunya, reflexionar i gestionar el canvi de tres grans eixos: el polític, 

l’organitzatiu i la Direcció. 

Per tot l’exposat, creiem que ens trobem en una situació límit, i considerem 

necessari un procés assembleari que posi en mans dels inscrits tant aquestes 

grans línies polítiques com l’elecció d’una nova direcció, àmplia i plural, que les 

engegui. Per poder abordar aquest nou marc polític amb garanties i eficiència, 

convidem a tots els companys i companyes a què se sumin a aquesta petició. 

 

Se comenta que en septiembre sobre la postura de Podem Catalunya en el 

referéndum del 1 de octubre. 

M.B. comenta que cada uno actúe como considere el 1 de octubre y que estamos 

a favor del derecho a decidir. Añade que el hará siempre lo contrario a Rajoy. 

J.Z. comenta que estamos a favor del derecho a decir, pero pactado, y que el 1 

de octubre no será así. 

A.B. comenta que no se ha explicado la postura de Podem Catalunya. Empieza 

a preguntar uno por uno a las asistentes si sabe lo que es una Asamblea 

Ciudadana. Explica que la dirección de Podem Catalunya entiende el 1 de 

octubre como una movilización ciudadana. 

O.H. comenta que el 1 de octubre no es una movilización ciudadana, no 

vinculante, y que es un referéndum unilateral de Junts Pel Si y la Cup. 



A.M. comenta que la Asamblea Ciudadana debe dar voz a todas las inscritas 

para cuestionar la línea política y organizativa de Podem Catalunya. 

M.B. dice que tiene que estar la dirección cuatro años y que no se tiene que 

hacer ninguna Asamblea. 

A.M. comenta que Podemos es diferente a los demás partidos y que cuando hay 

inscritas que están disconformes con la Asamblea Ciudadana, se debe dar voz 

a las inscritas. 

 

Se realiza votación: 

A favor de adherirse al manifiesto: 10 

En contra de adherirse al manifiesto: 1  

Abstenciones: 1 

 

2) Ruegos y preguntas. 

No se formulan. 

 

3) Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del Círculo 

Podem Montcada i Reixac, si procede. 

Siendo las 21:05 h. y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

de la que se extiende la presente Acta, que una vez leída por todos los 

asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada por todos ellos en prueba de 

conformidad. 


