Acta de l'assemblea de Guanyem Castelló
Data: 20-02-2015
Hora: 19:00
Lloc: Casa de la Cultura de Castelló
Quòrum: 89 persones
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Ratificació de l’acta anterior
Informe de les comissions
Política lingüística de Guanyem Castelló
Comissió electora
Programa

1. Ratificació de l'acta anterior
Aprovada per consens
2. Informe de les comissions
S’exposen les feines que ha anat duent a terme cada comissió i es resolen dubtes al respecte.
La comissió d’organització explica que s’ha determinat que finalment les persones que
s’apunten a la Junta Electoral sí que podran presentar candidatura posteriorment a la llista de
Guanyem Castelló, deixant d’estar en la junta en el moment de la presentació de la seua
candidatura.
Es prenen els següents acords:
S’acorda demanar també el número de telèfon al formulari per inscriure’s a les votacions:




Vots a favor: 76
En contra: 1
Abstencions: 11

S’aprova que un/a dels/les tresorers/es tinga una targeta de dèbit.




Vots a favor: 53
En contra: 11
Abstencions: 18

Com no s’arriba al quòrum necessari, es vota per segona vegada:




Vots a favor: 57
En contra: 12
Abstencions: 16

Queda aprovat en segona votació.
Una companya explica les properes concentracions contra els desnonaments.
3. Política lingüística de Guanyem Castelló
Existeixen dues propostes:
1. Proposta multilingüística amb el valencià com a llengua preferent:
 Donar preferència al valencià com a llengua vehicular (portaveus, candidats,
xarxes socials...).
 Impulsar el multilingüisme (valencià, castellà, romanès i àrab) en la web.
 En assemblea i fòrums utilitzar el valencià i el castellà indistintament.
 Creació d’una àrea d’assesorament lingüístic.
Comentaris:
 La política lingüística és un element de defensa de la cultura.
 Defensant el valencià evitem que desaparega, com ja ha passat en TV i ràdio.
 Cap mitjà de comunicació s’expressa en valencià.
 Actuació contra la discriminació lingüística.
 El document no és excloent.
2. Proposta de bilingüisme. Tots els textos bilingües (castellà-valencià).
Votació: aprovat el primer document lingüístic (52 a favor, 11 en contra, 5 abstencions).
4. Comissió electoral
 Formada per 5 persones.
 No poden ser candidats/es, hauríen de deixar la Junta Electoral per presentar-se a la
candidatura.
 No poden haver dos membres del mateix col·lectiu.
 Com a mínim una persona de la Junta ha de ser informàtica.
 Hauran de validar les candidatures.
 Parlar amb les persones proposades per formar part de la llista.
 Vetlar pel compliment del reglament.
 Comprovar el vot telemàtic.
Es presenten voluntàriament: Nacho Cano, Manolo Mollar, Iñaki, Luis Gil, Maria Nebot, Eva
Forés. Coordinador: Luis Gil. Suplent: Iñaki.
S’aprova la junta per consens. Es proposa que s’anomene Comissió electoral i no Junta
electoral.
5. Programa
El dimarts 24-02-2015 hauria d’estar penjat a la web el Programa Marc, que serà col·laboratiu.
El dia límit per presentar propostes és el 06-03-2015. Per fer debats monogràfics s’estableixen
com a dates el 18 i el 21 de març o el 20 i el 21 de març. Després de diversos debats al voltant

de dubtes en les dates es procedeix a votar si es desvinculen les dates per a les candidatures
de les dates per al programa, i s’aprova que si.
Desvincular el programa de la candidatura:




Vots a favor: 30
En contra: 12
Abstencions: 13

Segona votació ja que no s’ha arribat al quòrum necessari:
 Vots a favor: 33
 En contra: 12
 Abstencions: 9

