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PROCÉS DE RECOLLIDA DE SIGNATURES DE GUANYEM CASTELLÓ 4 
  5 
El present document recull el procés de recollida de signatures que es durà a terme en 6 

Guanyem Castelló per concórrer a les eleccions municipals sota la fórmula jurídica 7 
d'agrupació d'electors. L'objectiu és recollir més de 3.000 signatures que validen la 8 
candidatura, juntament amb la fotocòpia del DNI de cada persona que signa. 9 
 10 

El procés de recollida de signatures és molt important per la candidatura de Guanyem 11 
Castelló, permetrà donar-nos a conèixer a tota la ciutadania a peu de carrer i serà la 12 

nostra campanya electoral més important. Es necessita el compromís de tots i totes per 13 
què la recollida de signatures siga un èxit. 14 
 15 
Els terminis dels que disposarem per la recollida de signatures són els següents: 16 
 17 
30 de març: convocatòria electoral. 18 

31 de març: publicació en el BOE de la convocatòria, s'espera que es publique la fulla 19 
oficial per la recollida de signatures. 20 

1 d'abril: assemblea per fer el repartiment de fulles i l'explicació de com s'han 21 
d'emplenar. Comença el període de recollida de signatures. 22 

19 d'abril: últim dia de recollida de signatures. 23 
20 d'abril: presentació de signatures a la junta electoral. 24 
 25 
La manera de recollir signatures s'ha dividit en quatre tipus: 26 
 27 
1) Recollida de signatures al carrer amb taules: 28 
 29 

Es demanarà permís a l'ajuntament per instal·lar taules de recollida de signatures en el 30 
carrer els dies següents. 31 
 32 
Divendres 3 d'abril: al mercat del Grau de 10.00h a 13.30h. 33 
 34 
Dissabte 4 d'abril: plaça Santa Clara de 10.00h a 13.30h i de 17.00h a 20.00h. Pinar del 35 
Grau (col·lectiu romanès) de 10.00h a 13.30h. 36 
 37 
Diumenge 5 d'abril: plaça Teodoro Izquierdo de 16.00h a 19.30h. (coincidint amb el 38 

partit del C.D. Castelló). 39 
 40 
Dilluns 6 d'abril: mercat del Dilluns de 10.00h a 13.30h i Grapa de 16.30h a 19.30h. 41 
 42 



Dimarts 7 d'abril: Mercadona de l'avinguda de València de 10.00h a 13.30h i de 16.30h 43 

a 19.30h. 44 
 45 
Dimecres 8 d'abril: plaça Doctor Marañón de 10.00h a 13.30h i de 16.30h a 19.30h i 46 

plaça Santa Clara de 10.00h a 13.30h i de 17.00h a 20.00h. 47 
 48 
Dijous 9 d'abril: zona del Corte Inglés de 10.00h a 13.30h i Mercadona UJI de 17.00h a 49 
20.00h. 50 
 51 

Divendres 10 d'abril: mercat del Grau de 10.00h a 13.30h i plaça de la Muralla de 52 
16.30h a 19.30h. 53 
 54 
Dissabte 11 d'abril: plaça Santa Clara de 10.00h a 13.30h i de 17.00h a 20.00h. 55 
 56 

Dilluns 13 d'abril: mercat del Dilluns de 10.00h a 13.30h i Grapa de 16.30h a 19.30h. 57 

 58 

Dimarts 14 d'abril: Mercadona de l'avinguda de València de 10.00h a 13.30h i de 59 
16.30h a 19.30h. 60 
 61 
Dimecres 15 d'abril: plaça Doctor Marañón de 10.00h a 13.30h i de 16.30h a 19.30h i 62 

plaça Santa Clara de 10.00h a 13.30h i de 17.00h a 20.00h. 63 
 64 

Dijous 16 d'abril: zona del Corte Inglés de 10.00h a 13.30h i Mercadona UJI de 17.00h 65 
a 20.00h. 66 
 67 

Divendres 17 d'abril: mercat del Grau de 10.00h a 13.30h i plaça de la Muralla de 68 
16.30h a 19.30h. 69 

 70 
Dissabte 18 d'abril: plaça Santa Clara de 10.00h a 13.30h i de 17.30h a 20.00h. 71 

 72 
Diumenge 19 d'abril: plaça Teodoro Izquierdo de 16.00h a 19.30h (coincidint amb el 73 

partit del C.D. Castelló). 74 

 75 
Per la recollida de signatures serà necessari tindre una taula, tela amb el logotip, fulles 76 

de signatures, el programa de Guanyem Castelló, el manifest reduït i bolígrafs. S'ha 77 
pensat en vendre coses de Guanyem per finançar-nos (xapes, camisetes, etc.). 78 
 79 

Tots aquests punts de recollida de signatures es penjaran a la web i s'habilitarà la 80 
manera de què totes les persones es puguen apuntar a tots els torns que puguen. 81 

S'intentarà que hi haja sempre un membre de la comissió d'organització en cada torn. El 82 
procés per apuntar-se finalitzarà el dia 20 de març. La comissió d'organització 83 
organitzarà els torns de les taules i els comunicarà a l'assemblea. 84 

 85 
2) Recollida de signatures en punts concrets sense taules: 86 
 87 
Escola d'arts i oficis. 88 

Escola oficial d'idiomes. 89 
UJI 90 
Pub Terra 91 
Pub Manowar 92 



Toldos Castellón: aquí intentarem tindre un lloc fix durant tot el procés de recollida de 93 

signatures perquè qualsevol persona puga passar i signar. 94 
 95 
Les persones que puguen anar a algun d'aquests llocs o que vulguen proposar-ne algun 96 

altre ho podran fer a través del mateix formulari de la web. Hem de prendre en 97 
consideració que les dates per anar als centres docents són del 14 al 17 d'abril. 98 
 99 
3) Col·lectius: 100 
 101 

Se suposa que cada persona de l'assemblea manté contactes amb col·lectius o entitats 102 
diverses. En aquests casos la idea és quedar un dia concret per anar a recollir les 103 
signatures de persones d'aquests col·lectius. Exemples: associacions de veïns, clubs 104 
esportius, associacions, plataformes... 105 
 106 

4) Recollida de signatures de manera individual: 107 

 108 

A cadascun dels membres de Guanyem Castelló se li proporcionaran fulles de 109 
signatures per què puga recollir en el seu entorn familiar, d'amistats, de treball, etc. 110 
 111 
No es pot iniciar la recollida de signatures fins l'1 d'abril, però res ens impedeix que 112 

comencem a recollir fotocòpies de DNI de manera individual, per això es planteja que 113 
cada membre de Guanyem Castelló adquirisca el compromís amb l'assemblea de recollir 114 

en el seu entorn i entre el 1 i el 18 de març 10 fotocòpies de DNI com a mínim. 115 
D'aquesta manera disposarem d'una quantitat important de fotocòpies de DNI abans de 116 
començar la recollida de signatures, de manera que després només caldrà demanar la 117 

signatura en els fulls oficials ja que disposarem de les fotocòpies dels DNI. 118 
 119 

COM ASSEGURAR LA PRESÈNCIA DE GUANYEM CASTELLÓ EN LES 120 
ELECCIONS MUNICIPALS? 121 

 122 
L'assemblea va decidir de manera sobirana concórrer a les eleccions municipals en el 123 

format d'«Agrupació d'Electors», coneixent les persones que la componem les 124 

implicacions que comporta l'elecció d'aquesta forma jurídica i compromesos a salvar 125 
totes les traves burocràtiques que s'imposa a aquest tipus d'iniciatives ciutadanes en 126 

comparació amb les altres fórmules. 127 
 128 
Des de la comissió de comunicació estem convençuts que amb el plantejament de 129 

recollida de signatures exposat anteriorment i amb el compromís de totes les persones 130 
que participem, el límit de 3.000 firmes se superarà àmpliament. Res ens ha de desviar 131 

d'aquest objectiu. 132 
 133 
Tanmateix, ens preocupen els rumors al voltant dels impediments que ens podem trobar 134 

en el procés de validació de signatures, que depenen més de la falta de voluntat dels 135 
funcionaris municipals i la junta electoral per permetre la concurrència d'alternatives 136 
diferents a les que han estat ocupant les institucions durant dècades. 137 
 138 

Volem estar previnguts davant d'escenaris en els que, havent complert àmpliament els 139 
nostres objectius de presència al carrer i d'abast cap a la ciutadania, les males arts 140 
d'algunes persones puguen deixar-nos en les portes del canvi que reclama Castelló. 141 
 142 



Per això es proposa la realització dels tràmits necessaris per al registre d'un partit que, 143 

de manera auxiliar, permetera reaccionar davant d'una actitud obstaculitzant per part 144 
dels qui tenen aquesta possibilitat. 145 
 146 

Baix cap concepte considerem que aquesta opció siga tan vàlida com l'escollida per 147 
l'assemblea, pel que entenem que només hi ha una alternativa: l'«Agrupació d'Electors». 148 
Hi han dos motius fonamentals pels que hem d'esforçar-nos per aconseguir el màxim de 149 
signatures possible: 150 
 151 

1. El partit «auxiliar» no pot registrar-se amb el mateix nom que el que aprovem 152 
definitivament per la nostra candidatura, per la qual cosa es perdria la major part 153 
de l'esforç fet en la campanya electoral per la promoció de la candidatura. 154 

2. La recollida de signatures serà la nostra particular «precampanya» electoral. De 155 
l'interès que posem en aquest procés dependrà en gran mesura el resultat 156 

electoral posterior. 157 


