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1. Possibilitat de revocar la mesa 
Es ratifica la mesa 

 

2. Ratificació de l'acta anterior 
no hi ha esmenes a l'acta i s'aprova per consens 

 

3. Informe de les comissions 

3.1. Comissió d'Organització 
Iñaki fa un resum del treball de la comissió de la qual és coordinador. Explica que han estat 

debatent sobre quina entitat bancària faria servir Guanyem, finalment s'ha optat per la banca ètica, 

ja que així també podrem posar-ho en el nostre programa. 

D'altra banda, la comissió ha estat treballant un document d'organització del procés de recollida de 

signatures. L'organització de la recollida de signatures ens permetrà començar la campanya abans 

que la resta de partits polítics. No s'explica més el document ja que l'últim punt de l'ordre del dia és 

específic per tractar aquest tema. 

No hi ha preguntes per a la comissió d'organització 

 

3.2. Comissió de Feminismes 
La coordinadora, Yriana Ferrer, no hi és, però ha passat un document que resumeix el treball de la 

comissió i que llegeix Nacho Calvo. La comissió ha estat treballant fonamentalment en la revisió de 

textos respecte al llenguatge inclusiu i l'aportació de polítiques feministes. 

D'altra banda, s'informa que la comissió ha preparat un acte públic que tindrà lloc el proper dilluns, 

2 de març, 19h, Tinença de Policia Oest. L'acte s'ha anomenat dona i política, la finalitat del qual és 

fomentar la participació de les dones en política i, concretament, a presentar-se en les primàries de 

guanyem. Des de la comissió es demana difusió i assistència. 

No hi ha preguntes. 

 

3.3. Comissió de Comunicació 
Fernando Navarro, el coordinador de la comissió explica el treball que s'ha fet durant la setmana. 

En primer lloc s'està treballant en la campanya preelectoral, que consisteix en la difusió de les 

primàries i programa participatiu.  

Dimecres, 4 de març, 19.30h, Pub Terra, Procés de Primàries i Programa participatiu. Es demana 

difusió. Intervindran els dos portaveus i una persona de la Comissió electoral. 

Dimarts 24 de març, ja estaran les candidatures presentades, es farà una presentació pública de les 

candidatures a les primàries, d'aproximadament 2 minuts per candidatura. 

La idea és no fer un acte polític formal, sinó més distés. David Giner afegeix que el fet que siga un 

acte en un lloc lúdic farà més atractiu ( Pub Terra ). 
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Tot seguit Manolo Mollar explica , primaries.guanyemcastello.org.com . Es precís donar-se d'alta 

en la web per poder votar, així com inscriure's per presentar candidatures. Hi ha dues pestanyes 

diferents. S'ha enviat invitació a 180 persones. La primera pestanya, és la pestanya d'inscripció, 

apareix un formulari en el qual cal introduir nom, cognoms, DNI i número de telèfon. Quan es 

completa hom podrà inscriure's com a candidat o votar en el procés de primàries posterior. La 

segona pestanya, serveix per presentar la candidatura, en aquest apartat caldrà pujar una fotografia i 

respondre a les tres preguntes que es van acordar en el reglament aprovat. 

Les candidatures que es van presentant es queden recollides de manera provisional, més tard, caldrà 

que la Comissió Electoral els done el vist-i-plau. 

Preguntes: Koki pregunta si es pot incloure en les inscripcions de candidatures l'acceptació del codi 

ètic i el programa i també si el text que convida a participar pot ser més atractiu. 

S'explica que 

César Jiménez: apareixeria en algun lloc que l'autenticitat de les dades 

Víctor Abad: proposar candidats externs? Per presentar-les cal fer-ho a la Comissió electoral a 

través del correu electrònic primaries@guanyemcastello.org 

Miguel ?: Hem adaptat una eina que estan usant en Guanyem Saragossa per al programa 

participatiu. En primer lloc cal donar-se d'alta en el cens, després es poden fer noves propostes com 

votar a favor o en contra. De manera que ens quedarà una llista de propostes i les votacions que han 

obtés. La proposta consta de títol, text i identificació amb l'ària de programa a la qual pertany. 

Preguntes: Juan Esteve, es debatran les propostes en assemblea? Es respon que la comissió de 

programa haurà de pensar quin és el procediment per aprovar les propostes. 

Sergi diu que està recollit, que la comissió de programa portarà a l'assemblea per aprovar-les. 

Per últim, Miguel afegeix que la pàgina dóna l'opció de 

Jorge demana que s'incloga en eixa plataforma el programa marc per tal que puga ser consultat. 

 

Fernando Navarro comenta l'últim tema d'aquesta setmana, el problema del nom. S'ha retornat la 

marca Guanyem a Guanyem Barcelona, però que volen vendre a la resta de Guanyems el nom. 

Guanyem Barcelona opina que això és un xantatge mafiós i renuncia al nom. En la comissió es va 

acordar portar a l'assemblea votar al respecte del canvi de nom 

Víctor Tormo: elegir noms a través de la web pot eixir qualsevol cosa, arrastrar la marca? 

La idea no era votar noms per internet, sinó enviar propostes de canvi de nom amb una justificació 

inclosa. UN requisit per enviar un nom serà el desenvolupament d'una estratègia comunicativa. 

Això permetrà indentificar més fàcilment el nou nom amb el projecte de guanyem 

Pepe: s'ha pensat algun mecanisme per protegir el nom? 

Cal pensar-ho. Pot ser complicat 

Manolo Mollar: És important que la propera assemblea 

Juan : hi ha un procediment legal per registrar la marca, però costa diners i per tant ha de ser el 

definitu. 

Fani Rubert: Heu comprovat que Guanyem Castelló estiga registrada? 

El concepte Guanyem en paperetes ha d'anar amb l'acord de Hartos.org 

Juan: Com a membre de la comissió electoral i advocat es compromet a comprovar 

David Giner: cal emprendre la campanya del canvi de nom igualment. Opina que la setmana que ve 

s'ha de votar un nom nou. 

Salvador: Descarteu per complet contactar amb Hartos? 

Fernando respon que a nivell personal sí que ho descarta. 

 

Votació: Es fa el canvi de nom ja? 

A favor: 53 

En contra: 0 

Abstencions: 4 
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3.4. Comissió de Programa 

Coordinador: David Aguilar. 

El programa marc es va pujar el dilluns per la nit un programa marc al qual es podien fer esmenes 

mitjançant un formulari digital. 

Cronogrma: 

Fins el dia 21, propostes que s'afegiran al programa marc. 

Del 21 al 27 de març, la comissió de programa valorarà si estan en consonància amb els documents 

aprovats: manifest, codi ètic i programa marc 

28 i 29 de març es faran dues assemblees monogràfiques per debatre el programa 

Francesc Artola: a banda del programa, hauríem de fer propostes a curt, mitjà i llarg termini. 

Propostes concretes atractives que ens comprometríem a complir en el primer any de la legislatura. 

David Aguilar li contesta que això es debatrà tot això en les assemblees  monogràfiques. 

Salvador: opina que a l'igual que en les propostes de nom un requisit hauria de ser com se paguen i 

com s'implementen les propostes. 

César Jiménez: Que s'especifique ben gran en la web que les propostes són propostes no aprovades, 

per tal de cobrir-nos les esquenes de cara a propostes loques, i que totes és tindran que aprovar en 

l’assemblea. 

Els informàtics ho accepten. 

 

Es passa al debat de les esmenes, la votació d'aquestes i del programa marc? 

Primera i segona esmena: Víctor Tormo 

Substitució: País Valencià per Comunitat Valenciana 

Es considera que és una qüestió aprovada en el manifest i per tant s'incorpora directament. 

 

Tercera esmena: Marcos Campoy. 

No està present, es considera que és una qüestió de forma que es pot deixar pendent ja que el 

programa definitiu s'haurà de tornar a esmenar i votar. 

 

Quarta esmena: 

No està l'autora, Irene Gómez 

César Jiménez i Maria Nebot assumeixen l'esmena i proposen una transacció del text: “a Europa i 

Llatinoamèrica” per “altres indrets” i “d'aquestes persones” per “de la ciutadania” 

 

A favor: 28 

En contra: 1 

Abstencions: 24 

 

A favor: 36 

En contra: 6 

Abstencions: 8 

 

Cinquena esmena: Javier Vicente, línia 165 

No està 

 

A favor:7 

En contra::26 

Abstencions: 12 

 

Sisena esmena: Víctor Tormo, línia 217 

S'accepta directament 
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Setena esmena: Javier Vicente: línia 252 

Es proposa un text alternatiu: “És l'hora de promoure amb fets i no paraules les diverses 

manifestacions de la nostra cultura, especialment la llengua, ajudant i promocionant els grups i 

associacions que la fan realitat.” 

 

A favor: 41 

En contra: 1 

Abstencions: 9 

 

Vuitena i novena: Víctor Tormo a les línies 333 i 350. Les retira. 

 

Desena  i onzena: Víctor Tormo: línia 441 

A favor: 13 

En contra: 22 

Abstencions: 13 

 

A favor: 18 

En contra: 29 

Abstencions: 3 

 

Dotzena: Víctor Tormo: línia 533 

“Promocionar una altra cultura, que vetlle pel benestar animal. No es destinaran recursos públics i 

subvencions a activitats lúdiques, espectacles, festejos, proves esportives o recreatives i concursos 

incompatibles amb el benestar animal”. 

 

4. Procés de recollida de signatures de Guanyem Castelló 
1-20 abril. Recollida de signatures. 

Proposta pel DNI: recollir, per cada membre de Guanyem, un mínim de 10 dnis de les persones més 

properes per avançat fins al 18 de març, s'habilitarà un correu per enviar-los. Es proposa fer-ho a 

través del web. Es considera més operatiu enviar-ho al correu. 

Arribar sense la feina adelantada  al dia 1 d'abril, pot desmotivar. 

Per l'anterior, açò només hauria de ser en clau interna. 

En el document estan recollits els dies i els llocs per a la recollida de la signatura. Hi haurà una 

persona d'organització per cada taula per resoldre dubtes. Recollida de signatures, mesa es podrà 

desplaçar a col·lectius si així ho demana algun dels seus membres. 

 

Es vota i tots els vots són a favor. 

 

 

5. Precs i preguntes 
Local o lloc que ens puguen cedir per a la centralització de la recollida signatura 

 

En el procés de primàries podran votar les persones que estiguen al cens i les persones que no 

residisquen però demostren un vincle amb la ciutat de Castelló. 


