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1. L'Albano presenta la proposta organitzativa per començar a treballar. L'objectiu de la reunió és
sortir amb aquesta proposta de mínims clara.
S'obre un torn de paraules. Recollim les diferents opinions que van aparèixer a les intervencions:
- Aquesta proposta s'hauria de coordinar amb la secretaria d'organització del CCA
- Cal anar a buscar persones més enllà dels cercles sectorials (iniciativa tipus banc de talents)
- Necessitem un equip d'administració, logística i organització, que reculli i distribueixi la feina.
- Necessitem un equip polític que prioritzi la feina, que ha d'estar encapçalat pels diputats.
- Cal organitzar-nos per temes (i no per comissions parlamentàries). Crear un índex de temes, veure
quins són intersectorials i definir quins es prioritzen
- Els diputats necessiten una agenda ben organitzada i tenir capacitat de prioritzar les seves
activitats en funció de criteris polítics.
- És necessari legitimar aquest espai (el Parlament Obert) a altres espais de Podem.
2. L'Oscar, del cercle d'educació, ens presenta la intranet que, junt amb altres companys i
companyes ha desenvolupat, que té per objectiu coordinar els diferents Cercles i persones de
Podem.
Obrim un torn de debat sobre quines utilitats pot tenir aquesta eina pel Parlament Obert. Recollim
les diferents opinions que van aparèixer a les intervencions:
- Aquesta eina no pot substituir el treball analògic. Hi ha molta gent que no controla aquestes eines
informàtiques.
- Es poden crear espais de treball per als diferents grups del Parlament Obert.
- Si els cercles de Podem estan registrats a la intranet, també es pot fer servir per enviar informació
del Parlament Obert als Cercles.
- Els diputats i diputades poden tenir la seva agenda en aquesta aplicació i demanar suport per a les
tasques que necessiten.
- Per poder operar amb aquesta intranet cal que a tots els cercles hi hagi persones que sàpiguen
utilitzar-la. Per això, l'Oscar s'ofereix a impartir una formació per utilitzar aquesta intranet amb una
persona de cada Cercle.
3. L'Albano demana persones que es puguin encarregar d'algunes tasques: tenir un llistat de Cercles
Sectorials i Territorials amb mecanisme de contacte. Llistat de regidors/es amb la candidatura a la
que pertanyen, el poble/vila/ciutat i les competències temàtiques que tenen.
4. Es conclou que les següents reunions seran per grups, obertes a tothom que vulgui participar-hi.

