
Acta da Reunión Constitutiva de Podemos da Rúa e Petín 

 

Día: 20/11/2015 

Hora: 20,30-22h 

Lugar: Biblioteca Municipal da Rúa 

Asistencia: 18 persoas 

 

1. Miguel Ángel fixo unha introdución explicando o percorrido que se levaba feito para 

dar lugar à reunión. Abriuse unha quenda de palabras, na que, ao comezo, unha 

persoa, Sindo, expuxo que fora censurado da páxina de facebook comarcal de 

Podemos, ao que foi respostado por Miguel Ángel que se debía à súa falta de 

educación e aos seus reiterados insultos e non por discrepancias políticas. Tras uns 

minutos de diálogo bilateral, decídese retomar a quenda de palabra, a reunión 

continúa con normalidade e tras uns minutos Sindo abandónaa. 

2. Tranquilizados os ánimos, solicítaselles aos compañeiros do Barco desprazados para 

apoiar a reunión que expoñan a súa experiencia. Lorenzo expón a metodoloxía 

empregada no Círculo do Barco e Carmela explicou a estrutura básica do Círculo 

(Secretaría Xeral, Comisións, Grupos de Traballo). Tamén expuxo que círculos máis 

grandes teñen estruturas executivas (Consello Cidadán) nas que cada membro é 

responsábel dunha área concreta. Así mesmo explicou que as primeiras campañas do 

círculo barquense foran unha recollida de medicamentos e sobre a implantación da Lei 

de Augas. 

3. Dani pregunta a Carmela que comisións son imprescindíbeis na configuración dun 

Círculo e esta resposta que a básica é a de Coordinación. Apunta que esta é urxente 

porque nun mes exacto son as eleccións. 

4. Continúa a quenda de palabra e se suceden diversas intervencións (Rosa, Casto, César, 

José Miguel, entroutros) nas que se expresa o desexo de votar e difundir a mensaxe 

electoral de Podemos, pero sen avanzar máis na cuestión do Círculo. 

5. Finalmente, aproximándose à hora límite da reunión, Íñigo expón unha proposta de 

resolución que se aproba votando punto a punto e por unanimidade e que di o 

seguinte: 

a) Acórdase a constitución do Círculo  

b) Acórdase facer unha base de datos persoais da xente que quere participar do 

Círculo (para o que se distribúe unha folla na que cadaquén anota os seus datos –

nome, email, tlfn-) 

c) Emprázase a xaneiro a asemblea dos Estatutos e a elección da Secretaría Xeral, 

acordando a data do domingo 17 

d) Apróbase que durante a campaña o grupo de Whatsapp funcione como Comisión 

Interina de Coordinación  

 

 


