
Acta da Asemblea de Podemos da Rúa e Petín

 

Día: 12/03/2016

Hora: 18-20h

Lugar: Biblioteca Municipal da Rúa

Asistencia: 16 persoas

 

1.- Lectura e aprobación das actas das reunión do 17/01 e 14/02

2.- Como acuden persoas novas, Dani fai unha explicación do proceso levado a cabo ata a reunión 
presente.

3.- Información sobre o Pleno:  Malia ter decidido acudir para estar ao día na política local, ninguén
da Comisión de Coordinación puido acudir, polo que non se pode aportar información neste asunto. 
Néstor di que se conte con el para esta cuestión, pois canta máis xente estea disposta a acudir, máis 
difícil será que alomenos unha persoa non vaia.

Ábrese unha quenda de palabra sobre política local:

Dani: Di que non hai moito que criticar à xestión do Concello, agás que non se favoreza maior 
participación cidadá.

Néstor: Expresa que hai pasividade, non se está facendo un esforzo por implementar medidas de 
participación cidadá.

Jorge: Apunta que a pasividade é tamén unha característica da poboación que non demanda 
claramente esas medidas

4.-A razón dunha dúbida de Jorge sobre Podemos, ábrese un breve debate sobre plurinacionalidade: 
Miguel Ángel expresa a posición Podemos, Néstor di que o sentimento nacional, sexa español, 
catalán, vasco, galego, non pode ser imposto. Benita apunta que sobre este tema se fai moita 
demagoxia e que estamos intoxicados polos medios de comunicación. Acórdase tratar este tema nun
punto específico da vindeira asemblea, dado que estabamos fóra da orde do día.

5.- Estatutos: Repetimos que están abertos a emendas.

6.- Asuntos Sociais: Dani plantexa a situación das persoas maiores dependentes. Decídese que a 
Comisión de Asuntos Sociais, encabezada por el mesmo, traballe este tema, presentando os seus 
avanzos na vindeira xuntanza.

7.- Situación de Podemos en Galiza: Dadas as informacións sobre a ‘crise’ do partido e posto que 
estamos en período preelectoral interno, trátase a situación do partido no país. Miguel Ángel expón 
a súa visión que indica que o rápido medre e desenvolvemento de Podemos deu naturalmente lugar 
a certos desaxustes, fruto da urxencia e a necesidade, que agora se tentan solventar  e Dani e Néstor 
coinciden en que hai un proceso natural de decantación e clarificación do partido que nos fará máis 
coesionados e máis fortes.

8.- Fixamos a vindeira reunión para o 16/04

 

 


