Assemblea oberta Som Palma dissabte 14 de maig
Comissió de Districtes i Bases, i Grup de Treball de Participació
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COMISSIÓ DE DISTRICTES I BASES
Integrants
La Com. de DiB, d'acord a l'article 16 del nou reglament organitzatiu aprovat per l’assemblea
de Som Palma al novembre del 2015, ha d'estar composta, com a mínim, per 2 membres de la
Com. de Coord. triats de la llista avalada pels cercles i haurà de ser oberta a la participació de
la ciutadania.

Com ens organitzem
− La periodicitat de les reunions va ser canviant a mesura que ens anàvem adequant.
Inicialment les reunions eren un dia fix i cada 15 dies i després van passar a ser
setmanals però sense dia fix.
− Finalment es va proposar fixar dia i horari de reunió així com periodicitat (setmanal o
quinzenal), tenint en compte que això també facilitaria la integració de noves persones.
− Per tant actualment les reunions són: els dimecres 18:30hs i cada 15 dies.
De moment, al no tenir Som Palma un local propi, sempre hem funcionat en el local d'Àgora
(primer a l’entresol d’Arxiduc i després al nou local).
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A mitjan març es va proposar que aquesta Com. i aquest GT s'ajuntessin per coordinar millor el
treball doncs es percebien possibles solapaments i/o tasques a realitzar conjuntament. La idea
era, almenys inicialment, coordinar-nos una mica, si ben després el treball podria continuar
fent-se en grups més petits.
Aquesta unificació dels grups no es pot dir encara que s’hagi arribat a concretar realment ja
que només s'ha aconseguit fer 1 reunió en la qual va participar només 1 integrant del GT de
Participació.
El difícil que va ser fixar data de reunió ha dificultat moltíssim el treball.

Per a la comunicació interna entre els integrants de l’equip s’utilitza un grup de Telegram.
Per a la comunicació externa s’utilitza el compte de correu: comdybsompalma@gmail.com.
I per arxivar la documentació s’utilitza Loomio i el Google Drive associat al compte de correu.

Objectius i Treball realitzat
− Prenem com a punt de partida les funcions i comeses que s'estableixen en el nou
reglament organitzatiu aprovat per l'assemblea Som Palma al novembre del 2015.

Article 16.- La seva funció serà la de reunir-se amb:
• Associacions de veïns,
• Plataformes ciutadanes,
• Associacions esportives,
• Cercles i
• Ciutadania en general.
Recollirà les problemàtiques, els propostes i requeriments de tots els districtes i
barriades del municipi, i informarà a la Comissió de Coordinació, per a què aquesta, en
aplicació del programa, pugui oferir respostes oportunes.
− I ens plantegem procurar desenvolupar aquest treball en estreta vinculació i
conjuntament amb els cercles de Podem. D’aquí va sorgir un dels nostres primers
objectius: contactar amb els cercles per establir un vincle fluït com per poder treballar
conjuntament en els objectiu finals.
− Els següents objectius per desenvolupar el nostre treball, van consistir en un treball
previ de cerca d'informació, documentació, recopilació de dades i processament dels
mateixos.
Bàsicament:
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→ Recopilar informació Associacions i Entitats de caràcter general (inscrites en el
REMEC o no).
→ Estudiar programa Som Palma i acords/programa del pacte perquè en contactar
amb MMSS, i abans els seus plantejos, propostes o consultes, se’ls pugui dir
clarament si ja estan integrades o contemplades en aquests 2 documents polítics.
→ Fer un llistat dels cercles de Podem validats a Palma i la informació necessària per
contactar-los (dia/hora/lloc reunió i persones de contacte)

− Posteriorment es va desenvolupar una proposta de treball per portar endavant
conjuntament amb els cercles i es va anar a tots els cercles de Palma a presentar-la
(amb excepció de Linea31 que no es va poder concretar una data atès que últimament
el cercle no s'està reunint).
− L'objectiu d'aquesta proposta és la interacció amb la ciutadania per poder conèixer i
recollir les seves problemàtiques, propostes i requeriments d'una forma més natural i
integrada i contribuint al mateix temps a incentivar la participació ciutadana i crear
xarxes socials actives. Per després d'estudiar-les i analitzar-les, elevar-les a la Com. de
Coord. per decidir les possibles respostes i accions a portar endavant des de
l'Ajuntament.

Vias per interactuar amb la ciutadania:

→ Començar a participar i integrar-nos gradualment en les diferents associacions dels
barris, però posant especial recalcament en no realitzar-ho de la mateixa forma que
altres organitzacions polítiques ho van fer anteriorment i que van desvirtuar la
finalitat de moltes associacions en donar-li a les mateixes un ús partidista.

→ Realitzar treballs d’estudi de camp als diferents barris, consultant als veïns i
recopilant les seves necessitats i requeriments a les diferents àrees que competeixen
a l'Ajuntament (Cultural, Social, Infraestructures, etc)
→ Contribuir a donar a conèixer a la ciutadania els Consells de Barri i el fet que l’àrea
de Participació del Ajuntament, dins de la regidoria del mateix nom dirigida per Eva
Frade de Som Palma, està treballant per tornar a activar i acabar de conformar
aquests òrgans de participació ciutadana directa. D’aquesta forma estaríem
contribuint amb el Ayunt. a engegar aquests espais i estaríem estimulant a la
ciutadania a participar en ells.

Plantejament esquema de treball
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