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INFORME DE RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ CATALANA 

ACTIVA EL TEU CERCLE // ACTIVA TU CÍRCULO 
 

 

Benvolgudes companyes i companys del Cercle Podem Barcelona Districte Sant Martí. 

 

En base a l’informe que vau remetre a la secretaria d’organització de Podem Catalunya i               
d’acord a l’establert al reglament de la guia #ActivaTuCírculo (enlace) constatem que: 

 

REQUISITS 

+ Antiguitat del Cercle:  SI 
+ Existència de reunions mínimes: Si 
+ Existència de reunió en els últims dos mesos: SI  
+ Mitjana d’assistència a les reunions: SI 
+ Elecció d’una persona com Enllaç d’organització:  SI 
+ Publicitat de les convocatòries: SI 
+ OPCIONAL – Informe d’activitat del Cercle: SI 

 

RESOLUCIÓ 

Un cop revisada tota la informació aportada dintre del marc de la campanya d’activació la               
secretaria d’organització catalana considera al Cercle de Podem Barcelona Districte Sant           
Martí amb la qualificació  d’  ACTIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://files.podemos.info/7KghnyQEDz.pdf
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ANNEX I – JUSTIFICACIONS ESPECÍFIQUES D’AQUEST CERCLE 
 

ANTIGUITAT DEL CERCLE 

Amb els documents facilitats queda clarament provada que el vostre cercle té una antiguitat              
mínima de dos mesos prèviament al procés d’activació. 

 

EXISTÈNCIA DE REUNIONS MÍNIMES 

Amb els documents facilitats queda provada la realització d’un mínim de tres reunions dintre              
del seu període d’existència al vostre cercle. 

 

EXISTÈNCIA DE REUNIÓ EN ELS ÚLTIMS DOS MESOS 

Amb els documents facilitats queda provada la realització d’almenys una reunió durant els             
últims dos mesos al vostre cercle. 

 

MITJANA D’ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS 

Amb els documents facilitats queda provada l’assistència mitjana del nombre mínim de            
persones requerides en base a la població del vostre municipi. Us felicitem per assolir un               
dels criteris més complicats d’assolir i que més problemes han generat en aquesta             
campanya. 

 

ELECCIÓ D’UNA PERSONA COM ENLLAÇ D’ORGANITZACIÓ 

Amb els documents facilitats queda provada l’elecció d’una persona com Enllaç           
d’organització al vostre cercle. En breus començarem a establir els canals corresponents de             
comunicació per a que les persones escollides democràticament per cada cercle estiguin en             
contacte i flueixi la informació entre l’equip de la Secretaria d’organització i les Enllaç. 

 

PUBLICITAT DE LES CONVOCATÒRIES 

Amb els documents facilitats queda provada la publicitat de les convocatòries amb            
l’antelació i canals de difusió adients per a que totes les persones interessades tinguessin              
l’oportunitat d’assistir. Aquest era un dels criteris més importants del procés d’activació i             
esperem que mantingueu el nivell de bona utilització dels canals que considereu per             
publicitari les vostres convocatòries. 
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ANNEX II – RECOMANACIÓ FINAL 
 

 

Us animem a continuar treballant, d’aquesta manera, per mantenir la qualificació de cercle             
ACTIU en un futur. Els objectius de transparència, participació i respecte ètic per les              
companyes que ens envolten cada dia i per la ciutadania fan, dia a dia, Podem una millor                 
organització. 

 

 


