I. Assemblea
(tindre un 

portaveu de l’Assemblea que no siga regidor) 
l’assemblea és el nostre espai de pressa de decisions.

II. Comissions
(una persona coordinadora per comissió):

1. Comissió de comunicació
a. Mitjans convencionals: premsa, ràdio, televisió.
b. Social Media (facebook, twitter, flickr, instagram).
c. Disseny (cartelleria, maquetacions, banners, etc.).
d. Audiovisual: fotografia i vídeo.
2. Comissió d’anàlisi i estratègia política
a. Grup de suport a les regidores.
b. Grups d’investigació de polítiques públiques
(participació, municipalitzacions, economia, turisme, etc.).

3. Comissió d’actes
a. Grup d’estratègia “movimentista” (planificació d’actes, estudi de barris,
seguiment de conflictes, intervenció en AAVV, etc.).
b. Grup de logística.
4. Comissió d’organització interna
5. Comissiò de seguiment de l’acord de Governabilitat.
Formada per 3 persones,
com a màxim. Per fer el seguiment del Programa de govern, planificar i temporalitzar
les propostes i definir la distribució anual dels presupostos.
Regidories
 Reunió interna regidories (plens, mocions, seguiment, agenda, etc.)
 Rendició de comptes als barris: una visita quinzenal als diferents
districtes/barris/places convocant a la ciutadania i al teixit social del barri.
 Canals de comunicació amb el poble (mail) i horaris d’atenció presencial + blogs
amb respostes públiques

III. Coordinadora
Espai executiu entre assemblees.
Centre del flux de treball format:
 les 4 regidores.
 Persones coordinadores de comissions.
 1 o 2 membres de la mesa (deuria ser rotatiu)
 Càrrecs tècnics (si tenim alliberades)
 Membres de Cs en Mov en número màxim de X (deurien ser rotatius)
Funcions:
● Realitza la conducció executiva i política entre assemblees.
● Implementa i fa seguiment de l'acompliment dels acords i propostes que es
defineixen a l’Assemblea, així com el seguiment i acompanyament de les
comissions.

●
●

Analitza l’actualitat de Castelló en Moviment i la conjuntura de cara a possibles
interpel∙lacions dels mitjans de comunicació i altres.
Vetlla per la visió global de Castelló en Moviment (estratègia, full de ruta, calendari
general...) així com la coordinació entre les diferents parts de l’estructura
organitzativa.

Annex: Projectes paral∙lels
(a concretar: relació entre cs en moviment i els projectes. Autonomia, relació orgànica, un
mix, depèn de cada projecte)
 oficina ciutadana
 mitjà/mitjans de comunicació
 intervenció econòmica, social i cultural directa a un barri (projecte d’empoderament
veïnal)

