Assemblea extraordinària de la Castelló en Moviment de l’11 de març de 2019
Ordre del dia
1. Revocació de la Mesa
2. Organització del treball institucional de Castelló en Moviment
3. Precs i preguntes
1. Revocació de la mesa
La mesa es manté.
2. Organització del treball institucional de Castelló en Moviment
Es planeja el debat de com funcionarà Castelló en Moviment a partir d’ara, començada la
confluència amb Podem; si es seguiran fent assemblees paral·leles, etc. Es remarca que això és un
debat sobre què es Castelló en Moviment, si es una organització més amb les seues decisions etc. Hi
ha certes coses, com qui representa a CseM a la mesa, que s’han de seguir prenent; també s’ha de
seguir fent la feina institucional. Es proposa que convoquem assemblees de CseM sempre abans de
les de la confluència per a poder prendre les nostres decisions abans de parlar les de l’altra. També
es proposa fer-ho al contrari, després de cada assemblea de la confluència. O fer-ho alternant una
setmana de cada. És probable que al principi com a mínim les assemblees de la confluència siguen
cada setmana, i per tant això ens forçaria a dos assemblees per setmana. Es recorda que fa quatre
anys va arribar a haver 3 assemblees a la setmana.
Hi ha consens en que com a mínim fins a final de legislatura cal mantindre les assemblees pròpies,
mentre que més enllà és una cosa que caldria concretar en el futur. Es manté per tant la mesa amb el
mateix funcionament. També es manté la coordinació.
Sobre les persones que aniran al consell de coordinació, es proposa fer parelles i que vagen canviant
les persones que hi van, però que hi haja persones més o menys fixes que vagen, i que informen a la
resta del que s’ha parlat. Des de persones del grup municipal es recorda que a l’ajuntament ja s’està
de campanya i que per tant també volen estar al consell.
Es proposa un grup de telegram de treball de CseM que puga servir per a prendre decisions quan no
siga possible seguir el ritme d’assemblees. També es proposa implicar-se en la proposta de grups de
treball i en els propis grups de treball, i donar marge de maniobra a les persones que ens representen
a l’hora de prendre decisions. Es remarca que és important el dia i l’hora a les que acaben sent els
consells de coordinació.
S’intenta fer una llista de persones que puguen representar a CseM al consell, es proposa tant tindre
dos titulars i dos suplents com tindre la responsabilitat més repartida i que vagen canviant de
setmana a setmana. Diverses persones indiquen que ja pensaven implicar-se en algun grup i que
aniria al consell igualment, de manera que no hi haurà una falta de persones assistents. Finalment es
fa una llista de les persones disposades a anar, de les quals dos aniran com a titulars.
3. Precs i preguntes
- Es proposa, i s’aprova per assentiment, que les representants de CSeM en el Consell de
Coordinació de la Confluència hi porten una proposta de constitució de Grups de Treball, que
incloga, en qualsevol cas, una Comissió Electoral, que, d’entrada, haurà de negociar el Reglament
concret de primàries que caldrà redactar a partir del Reglament Marc pactat per les Comissions de
Negociació, així com un Grup de Programa.

- Es proposa, i s’aprova per assentiment, la creació d’un Grup de Telegram amb funcions
informatives amb totes les membres del Cens de l’Assamblea.

