
ACTA XI ASSEMBLEA GUANYEM CASTELLÓ 
 
 
 La Marina, 5 de març de 2015. 
 
 Previament David comenta el tema dels mocadors magdaleners de 
Guanyem. 
 
 Es demana un voluntari per a completar la mesa i es presenta Irene G. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- Possibilitat de revocar la mesa. 
 
Es ratifica por consens. 
 
2.- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. 
 
S’aprova per consens. 
 
3.- Informe de les comissions. 
 
 3.1. Comissió de feminismes. 
 
La coordinadora Yriana Ferrer informa de l’acte “Dona i Politica” celebrat el 2 
de març amb gran èxit de participació. Anima a tota la gent a participar en la 
comissió i convoca a tothom qui vulga assistir a la pròxima reunió que es 
celebrarà el 17 de març a les 19 hores. 
 
 3.2. Comissió de programa. 
 
David Aguilar comenta que la setmana passada no va haver reunió perquè no 
es va no arribar a un acord en la data i per coincidència amb l’acte programat 
en el Pub Terra. Informa que estem en una fase de pujar propostes i votar-les. 
 
No hi ha data per a la pròxima reunió i anima a tots a participar en la mateixa. 
 
 3.3 Comissió de organització. 
 
Informa Iñaki Vallejo que s’estan realitzant treballs de documentació per a 
posar en marxa el partit instrumental. 
 
Pel que fa a l’agrupació d’electors s’ha mantingut una reunió amb la secretària 
de l’Ajuntament i ens ha transmès que el DNI s’ha de copiar per les dues cares 
en suport de paper. Es presentaran en paquets de 200 a 500 signatures per a 
no esperar a presentar-les totes en l’últim moment. Les fulles han d’estar 
emplenades amb bolígraf de color blau i en grups de 5 signatures. 
 



La comissió facilitarà instruccions precises de cóm emplenar les fulles de 
signatures i la recollida de DNI. Es demana si algú pot aportar algun local situat 
a prop de l’Ajuntament com a punt fixe de recollida de signatures. 
 
S’informa que la pròxima reunió de la Junta Electoral es realitzarà el dia 3 
d’abril. Anima a la gent que promoguen la presentació a les primàries, així com 
l’elaboració de propostes per al programa. 
 
Fernando pregunta qui decideix la forma de presentar les signatures i si veiem 
l’oportunitat de traure una nota de premsa valorant les dificultats que la llei 
marca per a les agrupacions d’electors. 
 
Nacho insisteix en que s’ha d’apostar per la recollida d’un gran nombre de 
signatures. 
 
 3.4. Comissió de comunicació. 
 
Fernando Navarro informa de l’acte realitzat al Pub Terra en el qual es va 
informar sobre el calendari i desenvolupament de les primàries, animant a la 
participació. 
 
Per a dinamitzar la recollida de propostes es crea un “telegram” de debats. 
 
S’està valorant la realització d’un acte en la Plaça Santa Clara el divendres dia 
6 per visualitzar la candidatura al començament de les festes, també es 
prepara l’assistència a les tertúlies magdaleneres organitzades pels mitjans de 
comunicació pels portaveus i totes aquelles persones que vulguen 
acompanyar-los. 
 
Informa que el plaç per a inscriure’s a les votacions de les primàries acaba el 
dia 20 de març i que la pròxima reunió es realitzarà el dilluns 16. 
 
 3.5. Comissió electoral. 
 
Nacho informa que s’han posat en contacte amb totes les persones inscrites a 
les primàries; demà es revisaran els resultats i es pujaran els candidat a la web. 
 
Es realitzaran els dies 18 i 20 de març dues assemblees monogràfiques per a 
presentar als candidats i la seua posterior acceptació per l’assemblea. 
 
Dimiteixen dos membres del comitè electoral per poder presentar-se a les 
primàries, se demanen voluntaris per a substituir-los i es presenten Montse i 
Elvira, totes dues són independents. El plaç per a presentar-se com a candidat 
a les primàries termina el dia 6 de març a les 23 h. 59 m. i 59 s. 
 
4.- Canvi de nom. 
 
La comissió de comunicació representada per Fernando fa una proposta que 
és la següent: 
 



“Castelló en Moviment” 
 

 
Mantenint el logo actual i fa una defensa des del punt de vista de l’estratègia de 
comunicació: que representa els valors que volem transmetre a la societat de 
Castelló, dinamisme, activisme social i força conceptual. 
 
Es passa a la votació con el resultat de: A favor 45, en contra 1, abstencions 4. 
 
S’aprova per majoria qualificada. 
 
5.- Precs i preguntes. 
 
Es pregunta si hauríem de canviar el nom del partit i es contesta que en principi 
no faria falta però que la comissió ho estudiarà. 
 
Per part de la mesa es recorda que les pròximes assemblees es celebraran els 
dies 18 i 20 de març i que el 24 de març es celebrarà un acte al Pub Terra on 
els candidats que vulguen podran presentar-se i debatre amb els assistents. 
 
Els dies 27 i 28 es celebraran assemblees monogràfiques sobre programa 
durant tot el dia. 
 
 


