
               Círculo Podemos Viveiro 

 

 

 

Proposta de Podemos Viveiro: 

 

Constituírnos nunha Federación de Podemos en Galicia. 

 

 A nosa proposta pasa por converternos nun Partido Federalista a nivel Galego, con 

Normas e Estatutos propios, cos que teñamos a capacidade de ser nós os que 

decidamos sobre o noso programa, as nosas candidaturas (locais, comarcales, 

provinciales, autonómicas, estatais e de ámbito da UE). 

 

 O propio Secretario Xeral de Podemos (Pablo Igrexas) recoñece nos medios de 

comunicación e nos diferentes foros, a pluralidade de España, na que están 

recoñecidas diferentes nacionalidades, costumes e tradicións; sendo necesario 

articular mecanismos políticos que respecten esta diversidad. 

 

 Debemos de crear un Consello Federal, no que estean representadas as 4 

provincias, cunha composición na que: a unión dos representantes de 2 

provincias, non teñan capacidade de impoñer ás demais as súas propostas, 

creando mecanismos que eviten unhas maiorías coa suma simple dos 

representantes de dúas provincias, por iso se articulará uns estatutos, nos que 

para temas de ámbito comunitario, sexa necesaria a votación favorable das 3/5 

partes, realizando un reparto de representantes por provincia??poñemos 

exemplo que pode ser modificado (10 Coruña, 10 Lugo, 10 Pontevedra, 10 

Ourense) e unha representación a maiores das grandes cidades (todas as que 

alcancen un censo superior a 50.000 habitantes, terán 2 representantes a 

maiores, as que superen os 150.000 habitantes, dispoñerán de 3 e as que superen 

os 300.000 habitantes, dispoñerán de 4 representantes) e creando marxes 

correctores, que conlleven a que dúas provincias, poidan alcanzar coa suma de 

todos os seus representantes, as 3/5 partes do Consello Federal. 
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 Potenciaremos a federalización da nosa comunidade, establecendo ao mesmo 

tempo uns calendarios mínimos de reunións (estas realizaranse de forma 

rotativa) de tres ao ano, podendo ser incrementadas cando as circunstancias así 

o requiran e nomeando equipos de xestión de cada comarca e/ou provincia, nos 

que ningún circulo terá representación con dereito a voto, maioritaria sobre o 

resto. 

 

 Creación dun sistema de cota, que nos permita facer fronte aos gastos que ditas 

reunións xeren cun equipo económico no que estean presentes como mínimo tres 

dos círculos que compoñen dita comarca. 

Nestes momentos, temos un executivo no que existe unha Secretaria Xeral, a que debe de 

decidir si aposta por converternos nun Partido Federal, o cal teña a capacidade de decidir o 

seu futuro, elixir os seus representantes e establecer vínculos con Podemos Estatal, no que 

se articulen procedementos e normas de convivencia e unidade en procesos 

supracomunitarios (ámbito Estatal ou da Unión Europea). 

Isto é unha proposta que ten un desenvolvemento e que si a maioría está de acordo, 

necesitaría crear un equipo o cal sería o encargado de establecer e xerar os Estatutos e 

Normas de funcionamento. 


