Acta XVII Asemblea Xeral da MAREA PONTEVEDRA, Pontevedra, Xoves, 6 de
outubro de 2016 na Sede da Marea (Cruz Vermella, 22, baixo)
Sendo as 20,15 horas e co quórum requirido (34 persoas) da comezo a Asemblea
Xeral de Marea Pontevedra coa seguinte
ORDE DO DÍA:
1. Aprobación da acta anterior
2. Balance de campaña das eleccións autonómicas
3. Reestruturación de Marea Pontevedra
4. Varios
ACORDOS:
1. Aprobación da acta anterior. Aprobada por unanimidade.
2. Balance de campaña das eleccións autonómicas. Cruz Villaverde presenta o informe
da coordinadora, que se distribúe en fotocopias. Apróbase o informe con 24 votos a
favor, 0 en contra e 10 abstencións.
3. Reestruturación de Marea Pontevedra. Xoán Hermida presenta a proposta con
varios puntos:
a) ampliación dos activistas: convocar primarias internas para cubrir as vacantes
da coordinadora, seguindo o mesmo regulamento que en anteriores convocatorias.
Apróbase con 24 votos a favor, 0 en contra e 10 abstencións.
b) creación dun grupo de enlace institucional da comarca na que estarían os 2
concelleiros de Pontevedra, a concelleira de Poio, 1 concelleiro de Pontecesures, e as
nosas parlamentarias en Madrid, Pam e Vanesa, e no Parlamento galego, Marcos. Este
grupo estaría coordinado por Cruz Villaverde, que pasaría a ocupar unha
vicecoordinación. Apróbase con 25 votos a favor, 0 en contra, e 9 abstencións.
c) contratación dunha persoa como responsable de comunicación; proponse a
Jaime Acuña Torres, que xa está levando a comunicación, que se contrataría por
media xornada, a cargo da subvención que recibimos polo contrato de Esteban Rey.
Apróbase con 22 votos a favor, 0 en contra e 12 abstencións.
5. Varios. Fernando Martínez formula a necesidade dunha ferramenta de comunicación
bidireccional, e os asistentes maniféstanse maioritariamente a favor desta proposta,
quedando a coordinadora encargada de elaborar un protocolo de funcionamento desa
ferramenta. Enrique Acuña solicita que se propoña un orzamento para Memoria
histórica nos orzamentos do concello. Recórdase que Marea Pontevedra participa na
recollida de sinaturas para unha ILP a favor do hospital único.
Sen máis asuntos que tratar levántase a xuntanza ás 21,15 horas.
Asinado: MªCarmen González | exerceu de Secretaria de Actas
Xoán Hermida | Coordinador

