
Acta da Asemblea de Podemos da Rúa e Petín

 

Día: 16/04/2016

Hora: 18-20h

Lugar: Biblioteca Municipal da Rúa

Asistencia: 12 persoas

 

1.- Lectura e aprovación da acta da reunión de 12/03

2.- Eleccións internas de Podemos Galicia: Miguel Ángel explica os resultados. Di que a elección
de Carmen Santos pode abrir un período interno novo, esperanzador, porque no Consello Cidadán
hai representantes de todas as sensibilidades, asemade Carmen foi refrendada abrumadoramente,
polo que goza de moita lexitimidade para liderar o entendemento entre todos. Dani informa da
reunión coa lista de Ánxela Rodríguez “Pam”, o día 07/04, explica que se avisou por whatsapp a
quen se puido porque solicitaran a reunión o día anterior e indica que temos contatos no Consello
Cidadán, nesta lista e tamén noutras. Ábrese unha quenda de palabras, a raíz de que Pepe indica que
hai xente que quere inscribirse en Podemos, pero fica excluída pola brecha tecnolóxica; finalmente,
decide-se tratar este asunto en rogos e preguntas.

3.-Asuntos Sociais:  Dani explica que através de Jose Miguel puidemos contatar con persoas en
situación de exclusión e precariedade, nomeadamente mulleres de avanzada idade. Dani relata os
casos, Jose Miguel fai referencia a algún outro. Considérase un asunto urxente e grave, polo que se
decide continuar co mapeo, recoller máis casos, para poder depois apresentar un informe à Alcaldía,
de quen se agarda sensibilidade ao respeito, e levar ao terreo das solucións políticas estas situacións
de dependencia, exclusión social e precariedade vital.

4.-  Plurinacionalidade:  Dani  trouxo un par  de fragmentos  de textos  de Íñigo  Errejón  e  Vicenç
Navarro. Ábrese unha quenda de palabras nas que o sentimento maioritario é que hai que actuar
para que Catalunya non decida marcharse de España,  inda que non existe unanimidade sobre a
cuestión  do  referendum.  Iñigo  fai  unha  pequena  explicación  politolóxica  da  estrutura,
funcionalidade  e  historia  do  Estado  Autonómico,  para  aclarar  e  comprender  certos  conceptos
político-institucionais básicos que, nas intervencións precedentes à sua, eran febles ou confusos.
Anúnciase a intención de adicar nas vindeiras asembleas un punto ao debate, para formarnos sobre
os diversos temas da axenda política e, ao tempo, practicar un debate ordenado e racional; para a
vindeira xuntanza estabelécese o tema da A76.

5.- Rogos e preguntas: Iñigo explica que estivera traducindo os Estatutos aprobados ao galego e ao
facelo  descubriu  que  algúns  artigos  contiñan  cláusulas  que  non se  compadecían  coa  forma  de
traballar do Círculo, outros que resultaban confusos e algúns estaban directamente mal redactados,
polo que aporta unha reforma integral do texto que, respeitando totalmente o espírito dos Estatutos
modelo aprobados, soluciona esas deficiencias. Acórdase tratar esa cuestión na vindeira reunión e
que os textos dos Estatutos (aprobados e reformados) fiquen disponíbeis para o conxunto da xente
neste  período  interasembleario.  Lémbrase  que  o  día  2  de  maio  probabelmente  haxa  pleno  do
Concello e que cumpre acudir. Fíxase a data da vindeira reunión para o 21 de maio (a expensas da
autorización pertinente) e solicitarase permiso para usar o wifi  nesa reunión e poder inscribir à
xente excluída pola brecha tecnolóxica en Podemos.


