Assemblea extraordinària de Castelló en Moviment del 6 de maig del 2019
Ordre del dia:
1. Revocació de la mesa.
2. Proposta de pla de campanya: lema, actes, estratègia, tasques dels grups de treball i de
coordinació de campanya, voluntaris per al grup de gestió
3. Finançament de la campanya, aportació CseM
4. Proposta de programa
5. Temes a tractar en la confluència: selecció assessors, negociació post electoral, altres temes
6. Precs i preguntes.
1. Revocació de la mesa.
Es manté la Mesa. No es presenta Mesa alternativa.
2. Proposta de pla de campanya: lema, actes, estratègia, tasques dels grups de treball i de
coordinació de campanya, voluntaris per al grup de gestió
S’ha enviat una proposta de campanya a la confluència. S’expliquen les línies del document, que
s’aclareix que en bona part s’ha redactat al marge del propi consell. La primera part del document
parla de l’estratègia, resumint els debats del consell de coordinació. La part d’organització de
campanya és el que es desprèn de les actes del consell.
La campanya electoral, tenint en compte els resultats de generals i autonòmiques, s’enfocarà per
una banda per mantindre la mobilització de l’electorat, i per altra banda anant a per l’electorat que
s’ha perdut que es pensa que majorment haurà anat al PSOE. Les taules informatives es posaran
sobretot en els barris on aconseguim més vots. Sobre el lema, s’ha decidit un missatge més positiu,
amb lema «Imagina’t Castelló» i sublema «El futur és ara». En els cartells es podria substituïr el
«ara» per altres paraules, com «El futur és feminisme».
Quant a l’organització de campanya, hi hauran 3 persones que ja estan decidides que podrien
prendre decisions d’urgència de campanya. També al comitè de campanya hi hauria una persona per
cada grup de treball, de programa, comunicació, finances i logística.
Sobre el pressupost, el 2015 es van gastar 6.800€. Es proposa aquesta vegada gastar-ne 10.000€,
que per documents, Castelló en Moviment n’hauria d’aportar 2.000€.
A nivell de grups de treball, el de programa es reconverteix en «argumentari», mentre que es crea un
nou de logística. En general no estan clares les funcions de cada grup, cosa que caldria aclarir a
l’assemblea de dimarts 7.
Es pregunta si es farà una pàgina web de la confluència per a penjar el programa conjunt, etc. Es
respon que no es vol fer, i que les coses es penjaran a les diferents webs i xarxes socials dels 3
partits.
3. Finançament de la campanya, aportació CseM
Pareix que ara mateix CseM no té diners que legalment es podrien dedicar a aquesta campanya (dels
de l’agrupació electoral), i per tant hem de aclarir d’on podrien ixir. Es proposa un crowdfunding de
2000€, de la mateixa manera que es va fer fa quatre anys. En el seu moment, algunes persones van
fer donacions i altres microcrèdits que si que es tornaven. Es diu que en totes les eleccions a les que

ha estat Podem darrerament, anara amb qui anara, s’han fet aportacions que després s’han tornat.
No s’ha fet un CIF de la coalició, i per tant el que proposen Unidas Podemos és que fem servir el
seu CIF (únic CIF de Unidas Podemos a l’estat), amb el que podran justificar les despeses, que els
ho pagaran des de Madrid. Com la subvenció electoral la rebrà Unidas Podemos, el més probable és
que les aportacions que es facen per part de Castelló en Moviment a la campanya no es recuperaran.
No hi ha compte del partit Castelló en Moviment. L’única opció aparentment és recollir diners com
a Castelló en Moviment, amb eixos diners pagar certes coses de la campanya, i després veure si des
d’Unidas Podemos es retorna alguna cosa. Algunes persones de l’assemblea expressen que no
posaran diners. Es demana que, independentment de la quantitat, hauriem de decidir quin
considerem que és el total a assolir i comprometre’ns a aconseguir-los.
Es plantegen 1000€ a fons perdut com una quantitat raonable d’aconseguir. Si fóra possible fer
donacions a Unidas Podemos i que aquestes es pogueren retornar, potser es podria arribar a 2000€.
Es proposa una manera alternativa de retornar els diners, que seria, en cas d’entrar a governar i hi
haguera un remanent, que es tornaren els diners d’aquest remanent.
Es fa un petit sondeig del qual es dedueix que es poden aconseguir 1000€ encara que foren a fons
perdut, i que es podria arribar als 2000€ en cas que hi hagueren perspectives de que es retornara part
dels diners. Es planteja una votació:
• Opció A: s’aporten 1000€ si és a fons perdut, i 2000€ si hi ha possibilitat de recuperar-ne
part.
• Opció B: s’aportaran 2000€ independentment del cas.
Es vota:
• 10 a favor de l’opció A.
• 1 a favor l’opció B.
• 5 abstencions.
4. Proposta de programa
Es destaca que hi ha un treball de quatre anys al darrere, hi ha moltes propostes amb base en els
anys de treball, i que està molt bé tenint en compte el temps amb que s’ha fet. Hi ha algunes
propostes extres que es podrien fer, com el dentista municipal, la funerària pública, internet garantit
per a tothom, i un abonament cultural per a rendes baixes.
5. Temes a tractar en la confluència: selecció assessors, negociació post electoral, altres temes
S’exposen els temes que falta parlar i que es volen dur a la confluència:
• Revocació dels càrrecs si incompleixen el codi ètic.
• Salaris.
• Assessors.
• Quan s’entre a l’ajuntament, a què es dedicarà cada regidor.
Es proposa fer una calendarització dels temes i dur la iniciativa dels debats. Entre el 26 de maig i el
15 de juny es farà la negociació del govern, i per això abans del 26 hauríem de tindre una proposta
de qui anirà a negociar i què podrà negociar.
Sobre el tema dels assessors, segurament se’n tindrà un si s’està en la oposició, i 1 o 2 depenent del
nombre de regidores i de si s’entra en diputació. Una persona s’ofereix a fer una proposta de
document per a la selecció d’assessors. Es fa l’apunt que si l’assessor ha de treballar per a una
regidoria concreta, hauria de saber del tema (habitatge, urbanisme...).

Es comenta que si es governa, les regidores hauran d’agafar una excedència per dedicar el 100%, si
s’està en l’oposició es podria conservar el treball. S’ha de fer bé, tenint en compte els percentatges,
l’atur... En l’ajuntament no es cotitza al 100% i si s’està en l’oposició es podria negociar cobrar
menys però cotitzant al 100%. Cal fer-ho bé per a que ningú isca perjudicat.
Sobre les apoderades, Tesa és la responsable de la zona de la província de Castelló i responsable de
les apoderades. Comenta que es necessita molta gent per al 26M i que es parlarà amb Compromís
per a que en tots els col·legis electorals hi haja algú que puga estar com a mínim d’una de les dos
forces polítiques.
Es comenta que ens podem registrar d’apoderades des del programa Iris de Podem, no cal estar
inscrit en Podem per a fer-ho, i si no també es pot fer amb impresos a mà però és més feina per a
qui ho gestiona. Es proposa donar un curs el dia 23 per a apoderades i aprofitar per a donar les
acreditacions. Es demana que no s’espere fins a l’últim moment perquè suposa un esforç afegit i
estar anant tots els dies a dur dades i recollir acreditacions. El recompte és molt important, el
dimecres es reuneix la junta electoral provincial per considerar les reclamacions. Pot haver lluita de
vots (amb vots nuls que cal lluitar).
Sobre les negociacions, es comenta que no s’hauria d’anar «a lo loco».Hi ha d’haver una directriu
per part de l’assemblea de Castelló en Moviment. El dilluns 27 de maig hauriem de tindre una
assemblea per decidir coses, tant si anem amb el govern com si no. Podem fer un debat amb la
confluència de la resta de programes per veure en què s’està d’acord i en què no.
Posar 2 punts segons l’escenari a negociar: en el govern, o en l’oposició. Hem de plantejar si anem
a negociar amb Compromís primer, que va ser una de les preguntes que van sorgir a les eleccions
anteriors, i en no tindre directrius des de l’assemblea no es va poder decidir.
Tenim 3 dies després de les eleccions per a negociar. Es planteja un debat d’escenaris possibles
perquè la gent es puga preparar diferents estratègies. Si s’entra a governar, què es vol aconseguir?
La comissió de negociació hauria d’estar formada per 3 persones, una de cada agrupació, més un
grup de suport. Es comenta que falta gent en el grup de gestió de la confluència i es presenten dos
voluntàries.
Es comenta que caldria tindre un sistema organitzatiu després de tot això i que funcione, per
exemple, per a rendir comptes. Es pregunta si hi haurà un grup de treball per donar suport a les
regidores. Hi ha coses que encara no s’han plantejar, com per exemple si seguiran havent grups de
treball. Les regidories podrien canviar si es creu oportú.
6. Precs i preguntes.
No n’hi han.

