
RESOLUCIÓ DE XXXVIII ASSEMBLEA 
DEL CIRCULO DEL DISTRICTE DE SANT MARTI (BCN)

Davant els esdeveniments que estem visquent en les últimes setmanes en l'entorn polític dels
denominats  “actors  confluents  de  l'esquerra  catalana"  i  en  la  mesura  que tot  això  afecta  al
present i futur de Podem Catalunya i als cercles de Catalunya com a ens de base de la nostra
Organització, el Cercle del Districte de Sant Martí de Barcelona, reunit entorn del seu XXXVIII
Assemblea, dins de les seves facultats, adopta la present Resolució que es desenvolupa en els
següents paràgrafs:

1.- Recolzem la decisió de no participar en la fundació del denominat “nou subjecte polític” per
estar d'acord amb la decisió de la nostra Assemblea Ciutadana en la seva última consulta, per
considerar que la resta d'actors confluents no ha respectat la identitat pròpia de Podem Cat i per
valorar que l'única confluència possible ha de passar per reconèixer a Podem Cat amb “Demos”
(cens) propi i diferenciat dins de qualsevol espai comú d'acció política.

2.-  Posem en valor  la  identitat  col·lectiva que s'aglutina entorn a Podem i  a Podem Cat i  la
legítima representativitat que ostenta d'amplis sectors socials a Catalunya; pel que veiem amb
preocupació qualsevol intent de invisibilizació de Podem a Catalunya, mitjançant propostes de
confluència  que,  de facte,  consisteixen en l'anul·lació  de l'expressió  política  que Podem Cat
representa.

3.- Continuem pensant que la millor i més efectiva forma de confluència política amb la resta
d'actors confluents és la d' “acords de coalició electoral”, mentre no sigui reconeguda, per la
resta, la nostra especificitat i pes específic propis dins de projectes d'integració més ambiciosos.

4.- Instem als nostres Òrgans executius al fet que, en endavant, cuidin al màxim la trasparència i
exercici de rendició de comptes que les bases mereixen. Pel que instem al fet que s'informi als
cercles s' iniciaràn o no noves negociacions sobre aquest tema i exigim al nostre SGC al fet que,
en tal suposat, convoqui a l'Assemblea Ciutadana per sol·licitar l'aval sobirà previ per a tal fi.

5.- Ens sentim prop de tots aquells cercles i companyes que en aquests dies, s'estàn pronunciant
en termes similars al d'aquesta Resolució i advocant en defensa d'un Podem Cat amb entitat i
indentitat pròpies i diferenciades de la resta d'actors confluents; sense que això suposi obviar el
nostre esperit confluent i de bon enteniment i col·laboració amb forces que considerem germanes
en la lluita pels objectius socials que amb elles compartim.

6.-  Respectem qualsevol  iniciativa de caràcter  individual  de companyes que,  amb indubtable
bona intenció, han vist com a bona l'oportunitat de presentar-se en llistes a les eleccions a òrgans
del NSP; però veiem amb preocupació que, sent algunes  d'elles càrrecs orgànics en Podem i
Podem Cat, la situació que es pot ocasionar de conflicte d'interessos contraposats si, finalment,
algun@ d' aquestes sortíescollida com a càrrec orgànic, també, d'un nou partit que, en realitat, no
és el nostre.
7.- Reclamem per a les bases de Podem Cat un major protagonisme al debat polític i presa de
decisions que més directament afecti a l'aportació i treball compromès de l@s militants. Per això
instem a tots els òrgans de Podem Cat a implementar de forma efectiva els documents emanen
de la nostra última Assemblea Ciutadana estatal de Vistalegre II.

Fem partícip d'aquesta Resolució a tota l'Organització i especialment als cercles de Catalunya, al
Consell Ciutadà Català i al Consell Ciutadà Municipal de Barcelona i animem a tots ells a donar
suport explícit a la mateixa i a subscriure-la, prenent-la, prèviament, en consideració en les seves
respectives assemblees. 

Barcelona, 5 d'abril de 2017
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