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Acta de la reunió informativa de la gestió de Podem Tarragona 

20/02/2015 18.30h-20h Lloc: Centre Cívic de Sant Salvador 

Reunió convocada 
per   
Tarragona 
demTTTTarragona 

Podem Tarragona 

Tipus de reunió Informativa  

Organitzador Consell Ciutadà de Podem Tarragona 

Dinamizadors Txiqui López (moderador), Carmen Pardo (dinàmica i torns de paraula)  

Secretari acta Javier Vargas  

Equip de supervisió Miguel Conesa i Marta Suárez (supervisors de l’acta) 

Assistents 26 persones 

  

1. Explicació: per què fem una reunió i no assemblea? 

La sra. Maria del Carmen Pardo es presenta com a dinamitzadora de la reunió, i explica, en primer lloc, el 
motiu pel qual la reunió que es planteja es considera com a reunió informativa i no com una Assemblea i la 
motivació és que encara no es disposa del cens total dels afiliats a Podem a Tarragona.  

2. Situació actual del Consell Ciutadà de Podem Tarragona.  

La sra. Maria del Carmen Pardo comenta que una persona es va donar de baixa i que actualment el Consell 
Ciutadà de Tarragona el constitueixen 15 persones més el secretari general. En total, 16 membres. 

3. Confluència i relacions con Guanyem Tarragona. 
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El secretari general, Sr. Toni Carmona, explica les tres dades polítiques importants de l’any de 2015. En 
primer lloc, les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015. En segon lloc, les eleccions autonòmiques el 
dia 27 de juny de 2015, i en tercer lloc, entre  novembre i desembre de 2015, eleccions generals. 
Hom busca un canvi real,  un canvi social i una justícia social palpable. Estem condicionats pel caledari 
electoral, ja que primer les municipals,  després les autonòmiques i per últim, les generals. Això vol dir que 
s’arribarà amb el temps ben just per a les municipals (des del dia 2 de gener de 2015 que PODEM Tarragona 
està inscrit com a delegació). 
 
A continuació, Toni Carmona explica que van haver eleccions per saber el parer dels inscrits a PODEM 
Tarragona, per tal de conèixer el parer dels inscrits, respecte a les eleccions municipals. Es podia escollir 
entre 3 punts, segons el document de principis politics de Podem, que són els següents: Recolzament d’una 
iniciativa municipalista, agrupació d’electors (per a la qual es  necessiten 1200 signatures), i  no presentar-
nos.  
 
Cal destacar que com a formació pròpia PODEM no té la possibilitat de presentar-se a les eleccions 
municipals, ja que així consta i es va aprovar per majoria al document estatal de principis politics .  
El punt més votat va ser él de recolzar a una iniciativa municipalista (en el cas de la ciutat de Tarragona, 
Guanyem Tarragona).  
 
El Sr. Carmona opina que per a PODEM és una bona proposta, ja que en la actualitat no disposem de 
l’estructura necessària per presentar-nos a les eleccions, encara que sigui amb una marca blanca (agrupació 
d’electors). Hi ha, però, un inconvenient, ja que no van votar el 10% minim dels inscrits. El procés de votació 
va ser per via telemàtica, tot i que es va posar una data per a poder votar de manera presencial  per a tots 
aquells que tenen més problemes o no tenen gaire pràctica en l´ús de les noves tecnologies.  
Tot i que només es va arribar al 10% de votants, segons dictamina el document politic, el Consell Ciutadà 
Estatal  
, perquè entenen que hem pres una decisió. 
 
La confluència amb Guanyem Tarragona, però, anirà endavant sempre i quan es respecti tot allò que està 
escrit i aprovat al document politic (annex: guia per a construir candidatures d’unitat ciudadana i popular) . Hi 
ha sis punts forts o línies vermelles que s’han de complir, que són les següents: 
 

1. Respectar el sou que com a màxim pot triplicar el salari mínim interprofessional.  
2. Respectar el codi ètic de Podem. 
3. Llistes cremallera (igualtat de gènere, home i dona).  
4. L’elecció del cap de llista ha d’anar separada de la resta de candidats.  
5. Elecció amb llistes i primàries obertes (decideix l’ordre la ciutadania).  
6. Les candidatures d’unitat popular no poden ser acumulació de sigles i per tant la seva expressió 

formal serà la d’agrupació d’electors (Guanyem Tarragona sí es formació d’agrupació d’electors).  
 

La negociació amb Guanyem Tarragona, fins avui, està marcada per l’aprovació de 5 dels 6 punts o línies 
vermelles. El punt que queda per decidir és el de fer llistes i primàries obertes. Cada dilluns hi ha reunió de 
confluència amb l’agrupació Guanyem.  
 
A continuació, el Sr. Carmona destaca que el projecte de PODEM Tarragona va més enllà, i que es tracta 
d’un projecte a 3 anys vista. Cal anar posicionant -nos poc a poc a la ciutat, fer treball des de la base, poc a 
poc i desenvolupar aquest projecte  
 
Des del Consell Ciutadà, estem en l’inici d’un pla de treball per àmbits o àrees, amb l’objectiu prioritari de 
lluitar per un canvi i una alternativa real i lògica en benefici  del municipi i de la ciutadania. L’objectiu marc és 
un canvi social real. 
 
Hi ha tres pilars bàsics de PODEM Tarragona: 
 

1. Recuperar els espais de poder politic.  
2. Empoderament de la ciutadania (participació de tothom).  
3. Defensa dels drets de la ciutadania i cercar una millor justícia social. 
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4. Explicació del document organitzatiu de Podem Tarragona. 
 
La Sra. Tamara Ruiz  exposa que l’organització està dividida en diferents fases:  
 
a) Assemblea Ciutadana Municipal. 
b) Consell Ciutadà Municipal. 
c) Els cercles. 

 

 
L’Assemblea Ciutadana Municipal està integrada per tots els inscrits  en la web en Podem 
Tarragona. Totes les votacions han de ser telemàtiques, amb la garantia que arribin a tothom, 
amb el sistema àgora voting. Actualment, hi ha gairebé 900 inscrits. 
 
El Consell Ciutadà Municipal executa les decisions de l’Assemblea Ciutadana Municipal.  
 
Seguidament, la Sra. Tamara Ruiz explica que amb la finalitat de garantir la participació més 
directa de la ciutadania, s’ha proposat el treball pensant en la proximitat del cercle a les persones. 
Així, els cercles es distribueixen segons zones, barris o districtes. La proposta des del Consell 
Ciutadà Municipal és la possibilitat de tenir 11 cercles atenent a la distribució geogràfica i la 
singularitat de la ciutat de Tarragona. 
 
Aquestos cercles són: 
 

- Part Alta. 
- Eixample Tarragona. 
- Barris marítims. 
- Nou Eixample Nord. 
- Nou Eixample Suc. 
- Torrefora i barris perifèrics 
- Campclar 
- Bonavista. 
- Sant Salvador. 
- Sant Pere i Sant Pau. 
- Urbanització de Llevant 

 
 
 
 
 
 
 
 
El cercle és la unitat minima d’organització. Cal un mínim de 5 persones per constituir un cercle.  
Són també la porta a la participació de qualsevol ciutadà, ja que no fa falta estar inscrit a Podem 
per a poder participar dins d’un cercle. La missió d’un cercle és el treball al carrer i portar la 
informació a la gent. 
 
La divisió dels cercles s’ha d’aprovar pel Consell Ciutadà.  
 
La idea que es pretén fomentar des de Podem Tarragona és el treball en els cercles en diferents 
zones de la ciutat de Tarragona. 
 
 
La Sra.Tamara Ruiz comenta la manera de fer arribar propostes al Consell Ciutadà Municipal o 
l’Assemblea Ciutadana Municipal. 
 
Cal un informe amb una petita proposta, que ha de ser avalada per dues persones o tècnics 
especialistes en l’àmbit o tema. Si aquesta proposta és viable, se trasllada a votació a 
l’Assemblea Ciutadana Municipal, que decideix si es duu o no a terme.  
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Altres tipus de cercle dins de Podem són els cercles sectorials (territorials i autonomics), com el 
Cercle de Serveis Socials (estatal). 
 
 

5. Proposta de la ILP (Iniciativa legislativa popular) de la PAH (plataforma antihipoteca).  
 
 
La Sra. Marina Carpio explica que des de la PAH s’està promovent una iniciativa legislativa 
popular, en l’àmbit d’Educació, com a una alternativa a la llei d’educació de Catalunya, que pretén 
privatitzar , pujar les taxes de la matrícula. Aquesta iniciativa defensa els diferents estudis, una 
educació laica, pública de qualitat, immersió lingüística, avaluació continuada, i també aposta per 
la participació del professorat i de l’alumnat, i donar més poder en la gestió de l’educació, així 
com destinar el 6 % del PIB a l’educació.  
 
Un altre objectiu que pretén la ILP de la PAH és la qüestió de la pobresa energètica i dels 
desnonaments, on es defensa aplicar mesures per evitar la pobresa energètica, com ara el cas 
que si hi ha famílies que no poden pagar, que durant tres anys no hagin de pagar, o la tinguin 
gratuita o a preus molt baixos. En el cas dels desnonaments, aplicar diferents mesures per a 
evitar-los. 
 
Finalment, la Sra.Marina Carpio convida a tots aquells que estiguin a favor, puguin  signar el 
document que recolza la ILP. 
 

4. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Txiqui López, com a responsable de moderar el debat, llegeix les normes recomanades per 
a poder debatre des del respecte i amb l’intent de fer intervencions limitades de temps (2 minuts 
d’exposició), amb la finalitat el debat sigui més àgil i puguin haver més participació. 
 
El Josep Maria Barbarà vol fer una aportació respecte les eleccions municipals . Comenta que al 
principi era poc inclinat  a la gent de sempre d’esquerres que no han guanyat mai. A Guanyem, 
per exemple, perque consideren la independència com a prioritari, però ha canviat d’opinió. 
Aposta per anar amb Guanyem, amb primàries obertes, i proposa donar suport a Guanyem, i 
inscriure’s, per tal de poder recolzar als nostres candidats de Podem.  
A continuació, respecte a l’organització, comenta que dos mesos sense contacte és massa, no és 
productiu, ja que fa que baixi l’entusiasme de la gent, i aposta per veuren’s amb més freqüència. 
Pel que fa a la distribució en 11 cercles, dóna el seu vistiplau. 
 
El Sr. Toni Carmona comenta, pel que fa a les relacions amb Guanyem, que es donarà suport 
sempre que es respectin les sis línies vermelles de l’ADN de Podem, i que la negociació està 
força avançada, ja que cinc dels sis punts ja estan aprovats.  
 
Pel que fa a l’organització, comenta que fa temps que no ens reunim, perquè tot deriva d’un 
procés complex, amb moltes resistències i oposicions, en el procés de les eleccions primàrias.  
 
El Sr. Toni Carmona proposa plantejar àrees de treball, formalitzar-les i donar discurs a PODEM 
Tarragona. 
 
El Sr. Roberto López fa una crítica respecte a les votacions telemàtiques, ja que pensa que la 
pàgina web és confusa, i no va poder votar a les eleccions primàries, i proposa la creació d’un link 
o accés directe, per tal de donar facilitats, i que permeti que la gent pugui participar. 
 
La Sra. Tamara Ruiz, en resposta al Roberto, li diu que des de Podem Tarragona no tenim control 
de la pàgina per votar, i que des de Madrid, Podemos estatal va enviar e -mails a cada inscrit, un 
enllaç de com votar I també hi ha un video o tutorial a internet.  
 
La Sra. Àngeles de la Fuente comenta que ha estat tota la seva vida treballant per a la ciutat, i 
que coneix a molts dels afins a Guanyem, que va optar per estar a Podem, però que ara està a 
Guanyem perquè ofereix propostes i alternatives concretes, i pregunta quan es faran assemblees 
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de Podem o si es faran assemblees. Considera que el consell ciutadà es dedica més a organitzar, 
però pensa que no fa participar a la gent ni arriba a les bases.  
 
La Sra. Tamara Ruiz, en resposta a la Sra. Àngeles, explica que obrir a la ciutadania 11 cercles 
és un projecte ambiciós, i que tenim tres anys per a fer -ho, i que cal activar la gent, amb cafès, 
carpes, etc, i que les assemblees (hi ha 830 inscrits) es podien dedicar a treballar questions més 
temàtiques. El que pretenem és fer un projecte seriós, on quedi reflectit com treballar els propers 
tres anys. 
 
El Sr. Txiqui López li respon que des de Podem, de moment, també s’està donant suport a 
Guanyem. 
 
El Sr. Roberto López demana informació de la formació Guanyem, per saber, persona a persona, 
qui són i què volen. 
El Sr. Txiqui López li respon que estan sotmesos a un codi ètic estricte, de la mateixa manera que 
estem els membres de Podem.  
 
El Sr. Roberto López proposa que es podia fer com a Podem Rubí, demanar opinió a la ciutadania 
sobre quins canvis volen, amb fulls, i facilitar bústies de suggeriments, ja que de vegades hi ha 
gent que per timidesa no gossen parlar i no ens arriba el que volen dir.  
 
La Sra. Ana Liébanas planteja que no hem d’estar tan desilusionats, ja que encara no hi ha un 
programa polític estatal  i estem els primers en intenció de vot. Insisteix que s’està creant un 
partit, no típic, que crida a treballar amb els moviments socials, i que no és cert que no fem res, ja 
que és feina de cada un dels membres el promoure i dinamitzar la participació, ja que amb cinc 
persones que es reuneixen ja es pot constituir un cercle. Per tant, la feina més important és la de 
cada inscrit. 
 
El Sr.Jordi Eloy Carrilero diu que desisteix de la impugnació de l’acta, amb paraules textuals 
..”perquè… per a què?”, i pregunta si ha desaparegut el cercle de Tarragona.  
 
El Sr. Toni Carmona li respon que no es contempla el cercle de Tarragona perquè ja està formada 
l’Assemblea Ciutadana Municipal. 
 
El Sr- Jordi Eloy Carrilero comenta que l’article 15.2 del document organitzatiu de Podem 
Tarragona, que diu que els cercles de Tarragona procedeixen de les 11 urbanes en què es 
divideix Tarragona. Aleshores, pregunta, si el cercle de Tarragona no està dins d’aquestes zones 
urbanes. 
A més a més, considera que s’ha fet alguna cosa malament, ja que som molt poca gent, i, per 
exemple, no es podria organitzar un cercle en Sant Pere i Sant Pau.  
 
El Sr. Juan Ramon Fàbregas pregunta que si, finalment, no es va amb Guanyem, al no acceptar 
l’últim punt, pregunta quina serà l’opció de Podem.  
 
El Sr. Toni Carmona li respon que, per manca real de temps, com a Podem no ens presentarem, i 
explica que en el 95% dels municipis Podem no es presenta a les eleccions municipals.  
 
La Sra. Àngeles de la Fuente comenta que tenia expectatives que Podem seria més democratic i 
més participatiu, ja que ella considera que no és així.  No és tan important el fet d’estar en el 
consell ciutadà, sinó que és més important treballar en altres àrees, i que des de la constitució del 
consell ciutadà, s’ha paralitzat tot i les formes de participar.  
 
La Sra. Maria del Carmen Pardo agraeix la intervenció de la Sra. Àngels,per fer-ho de manera 
constructiva. 
 
El Sr.Abel diu que és la primera vegada que assisteix, i que agraeix les paraules de l’Ana 
Liébanas, i que per això vol participar més, i afegeix que el que importa són els projectes i les 
idees concretes que es puguin realitzar.  
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El Sr.Josep Maria Barbarà recolza el llenguatge positiu, i fa una recomanació, que hem de 
perdonar els errors. Afirma que el nivell d’exigència de la societat és molt alt, i que hem d’exigir-
nos molt, i hem de ser molt tolerants i també ser comprensius. 
Pel que fa al sistema telemàtic, considera que és molt útil, però que de vegades l’ús resulta 
complicat. 
 
 
El Sr.Jordi Eloy Carrilero comenta que falten diners (150 euros), que són de tots els membres de 
Podem, i què es vol fer al respecte. 
 
El Sr. Damián Carrión li respon que es va demanar al responsable que vingués avui a donar 
explicacions, però no ho ha fet. 
 
La Sra. Maria del Carmen Pardo comenta que ja s’ha complert el temps previst per a la reunió, i 
que ara els cercles es començaran a implantar a poc a poc, i que des del consell ciutadà es 
demana temps, paciència per donar a conèixer el projecte i constituir els diferents cercles. Tot va 
a poc a poc, i que a partir del mes de març s’espera tenir el cens dels inscrits a Podem 
Tarragona, que ens ha d’arribar des de Madrid. 
 
Una vegada exposats els temes a tractar, i ja que no es plantegen més precs o preguntes, 
s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta.  
 
 
A Tarragona, 20 de febrer de 2015 
 
 
 
Secretari Acta 
 
Javier Vargas 
 
Revisió i confirmació de l’acta  (vistiplau)  
 
Javier Vargas 
Miguel Conesa 
Marta Suárez 
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