
RESOLUCIÓ DE LA XXVII ASSEMBLEA DEL CERCLE DE PODEM
DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA

Davant la imminent celebració de la Diada de l’onze de setembre d'enguany i
les diferents convocatòries realitzades per diverses organitzacions, el Cercle de
Podem del Districte de Sant Martí de Barcelona, reunit a la XXVII Assemblea,
acorda aprovar per unanimitat la present Resolució:

Compartim  plenament  l’actual  línia  política  formulada  pels  nostres  òrgans
estatals,  que reconeix el caràcter plurinacional de l' Estat i a Catalunya com a
nació integrant del mateix.

Considerem  que  el  "dret  a  decidir"  ha  d’ésser  l’eix  fonamental  del  canvi
necessari a la nostra societat,  on els ciutadans assumim la responsabilitat en
les  decisions  que  ens  afecten  directament  i  en  la  manera  en  la  qual  ha
d’articular-se  el nostre Estat.

Per tot això volem manifestar:

Que  compartim  plenament  la  decisió  del  Consell  Ciutadà  Autonòmic  de
participar en tots aquells actes de caràcter institucional que es celebraran  el
dia nacional de Catalunya, i fem una crida a la participació en els mateixos de
tots els que pertanyem a aquest Cercle.

Que no ens sembla adequat participar en els actes convocats per la ANC i
Òmnium Cultural, tal i com varem manifestar a la reunió dels Cercles de la
ciutat de Barcelona el passat 2 de setembre,  ja que no ens sentim identificats
amb els postulats polítics que defensen els convocants ni amb els lemes de la
convocatòria, per considerar-los contraris a l'actual línia política de Podem. És
per això que fem una crida a No participar en els mateixos.

No volem perdre l’oportunitat  per a  reclamar  dels òrgans rectors del  nostre
partit  que  la  forma habitual  de  presa  de  decisions  es  realitzi  mitjançant
l’establiment  de  consultes  vinculants,  formulades  entre  els  militants
actius, sobre aquells temes que entenem són de transcendència per al nostre
futur i el del nostre partit.

Fem partícip d’aquesta Resolució a tota l’Organització i a tots els Cercles de
Catalunya,  i  animem  a  aquests  a  donar  suport  explícit  a  la  mateixa  i  a
subscriure-la, prenent-la prèviament en consideració en les seves respectives
assemblees.

A tots  els  companys  i  a  tot  el  poble  català,  des  del  Cercle  de  Podem del
Districte de Sant Martí de Barcelona us desitgem una feliç Diada el proper onze
de setembre. 

Barcelona, a 7 de setembre de 2016


