ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA

Data: Mércores 18/05/2016
Lugar: Ourense Local en Común - As Burgas
Hora de inicio: 20,15h
Hora Estimada de remate: 21.30
Orde do día e acta en liña: https://titanpad.com/UXsBpRjAsk
================================================== ===============
ORDE do día
================================================== ===============
1. Información das Áreas:

1.1. Apertura
- Encontro ca Marea en Común
Último encontro 7 de Maio en Ames. Este encontro forma parte do momento constituinte,
concretamente a Marea Baixa.
Crease o Comité Electoral e o Grupo de Interlocución, reunense os grupos de traballo e presentanse
os formularios para os documentos a debate (Primarias, Forma de goberno, Código
Ético,Organización interna)
- Encontro con En Marea
Espazo de construción e non confrontación. A reflexión ía na liña de crear unha alternativa de ruptura
para o próximo proceso electoral (Autonómicas). Analízase de forma crítica as eivas de EnMarea,
sobretodo na democracia interna. Pero valorase o refrendo cidadán nas elección do 20D.
Búscase a horizontalidade no proceso, democratizar a mesa coordinadora.

- RedeOU
Trasládase a crítica que non se rulou a última acta da redeOu e contéstase que non hai acta. Acórdase
cumplir cos nosos procedementos e trasladar sempre un documento de acordos de cada unha desas
xuntanzas.

1.2. Legal, Finanzas e Loxística
Estanse saldando as contas cos microcréditos.
Sigue adiante toda a documentación relativa ao cambio de directiva do partido instrumental.
Coméntase que hai cuestións relativas ao Espazo en Común que coordinar coas persoas encargadas
do espazo

1.3. Comunicación
Non existe estructura do grupo
Auditoría da web. A estructura da web está ben, pero sería interesante cambiar a imaxe e valorar outro
dominio.Comparativa de inteacción nas redes con respecto a outros grupos políticos. Fálase da
posibilidade de introducir anuncios en facebook, pero xa se traslada unha visión negativa desa
posibilidade. Posibilidades de trasladar estes estudios polos grupos de telegram.
Vinilo para a porta, presentanse opcións.
Aniversario:
Non hai coordinación do grupo de espazo en común para realizar a festa de aniversario. Crese que
esa descoordinación pasa pola desconexión entre institucional e extitucional.
Mellor que unha festa podemos reformular nun chamamento cidadán. Facendo fincapé no que nos

falta.

1.4 Relato e análise
Rematouse o PXOM polos barrios. O PP meteu 103 enmendas, hai que pedir un novo informe de
asesoría.
- Próximas accións e encomendas:
2 maneiras de afrontar o proceso (a decidir por asamblea)
• Construtivo

• Participativo
Vaise desenvolver unha campaña encamiñada á presentacion da moción PACTO DA AUGA.
Necesidade creación GT (pediranse voluntario na próxima asamblea..)
https://www.loomio.org/d/lRr7U5nN/pacto-da-auga-proposta-de-moci-n
1.5. Espazo
Xa hai un grupo creado.
Obxetivos:
Dinamizar OueC dende dentro e cara fora
Atender as propostas internas e externas para facer actividade no espazo.
- Coordinación actividades: calendario público
Estase avanzando pouco a pouco
- Actividades xa desenvoltas
Valorase que se está usando moito o espacio. Sobre todo internamente (asambleas, encontros...) pero
xa se inicia cara a fora (portea campaña a Siria)
- Outros
Farase un formulario para poder usar o Espazo.
Tamén se trasladan disponibles para axudar na Festa-Aniversario
Hai inventario do material que está no Espazo, pero falta material que se usou en campaña e non se
sabe onde está.
1.6. Coordinación
Falouse sobre espazo, bases de datos acordadas no repensar. E valorouse as xuntanzas de
extitucional e institucional.
- Establecemento de como actuar ante documentos enviados externamente para o posicionamento de
OUeC
- Necesidade de socializar determinados correos que chegan de forma específica aos responsables de
áreas (participación de OUeC en En Marea)
- Adherirnos á REde Galega en APoio ás Persoas Refuxiadas:
#RedeGalegaenApoioásPersoasRefuxiadas:
acaba de nacer esta rede q está intergrada polos colectivos q constan ao final do enlace
http://www.rederefuxiadas.org/p/manifesto.html

2. Varios
- Proposta de modificación do documento de Toma de Decisións en base ás propostas realizadas no
Repensar. Toda a información no seguinte enlace
* https://drive.google.com/file/d/0B9tE1aM0mZNCNXlqcTFXOXVIVmM/view?usp=sharing

- Creación do GT Mareas en Común
Proponse un GT para traballar en En Marea:
Enténdese que non contestaron a carta que lle enviamos e polo tanto ata que nos resposten non imos dar
máis pasos adiante.

