Acta V Asemblea Xeral da MAREA PONTEVEDRA
Martes 23 de decembro de 2014 no Centro Social Pontevedra Leste
Sendo as 20,20 horas e co quórum requirido (12 persoas) da comezo a
Asemblea de Marea Pontevedra coa seguinte
ORDE DO DÍA:
1. Lectura e aprobación, se procede, das actas anteriores.
2. Renovación parcial da Coordinadora (cubrindo os postos aprobados na
anterior asemblea)
3. Seguimento da folla de ruta (calendario de actos de barrio e sectoriais)
4. Asuntos varios

ACORDOS
Leuse o acta da IV Asemblea celebrada en Praceres e tralas emendas foi
aprobada por maioría
Propóñense ás seguintes persoas para incorporar a Coordinadora da Marea
Pontevedra
-

Eladio Torres
Lukas Moledo
Carme Novoa
Raquel Vázquez
María Revenga
David Carballal
Esteban Rey

Seguimento da folla de ruta con colectivos veciñais, e asociacións de barrio.
Colectivo de Praceres
Rolda de Prensa da Área de sustentabilidade..
26 as 16:15 visita a Fracha e comunidade de montes.
13 de xaneiro veciños de LÉREZ.
2 de xaneiro reunión co colectivo de crematorios.
A véspera de reis carbón no edificio sesmeros. Farase un acto de rúa vistos
con entrega de unha furna de carbón e unha carta dos deberes incumpridos
con crítica ós tres grupos.
O 5 carbón para ós grupos de goberno.

Asuntos varios: recoller novas firmas comprometerse coa Marea Pontevedra.
Luís necesidade da expansión da marea (15 de xaneiro apróbase o
regulamento das primarias. Trámite administrativo da presentación da
candidatura.
Buyi: pregunta sobre quén se quere presentar a lista.
Crowdfunding.
Código ético..Guanyem e o de Podemos
Forma legal de presentarse a Marea de Pontevedra.
Propón Luís dúas datas 14-15 de xaneiro para ampliar a base da marea e
Decidir as primarias, sistema e datas de implementación. Votos 15 (11) 14 (1)
Visibilidade da alternativa. Acadar un maior impacto mediático do discurso e
imaxe da alternativa.
Sen máis temas que tratar pechase a xuntanza
Secretario de actas: Jose A. Ramírez

