
Acta Guanyem Castelló
29 Nov. 2014

Lloc: CC La Marina
Hora: 11h
Assistents: 90 - 100

0. Mesa
Eloina, Miguel Ángel, Víctor, Mari, Fernando, Maria

Se informa sobre activitat marxes de la dignitat

1.   Cronograma
Es presenta la proposta de cronograma que va treballar el Grup Promotor. S'obri un torn 
obert de paraula. Estan establerts els trets generals que guiaran la campanya. Però s'ha 
de decidir.

- Proposta de grups de treball.
- Recollir propostes
- Mapeo de la ciutat
- Rebre preguntes de la ciutadania

Es considera que no es pot aprovar el cronograma fins no establir quin dia s'inicia la 
campanya de recollida de signatures. 

Debat sobre si s'inicia la forma jurídica abans o desprès de la recollida de 
signatures

Succesió d'arguments a favor i en contra de la definició actual immediata de la forma
jurídica amb la qual concorrerem a les eleccions: 

Necessitat de definir-se abans d'iniciar la recollida de signatures per a parlar-li a la ciutadania d'un
projecte definit.

Necessitat de decidir la forma jurídica amb tota la informació damunt la taula per a poder prendre la
decissió correcta i no precipitar-nos.

La decissió requereix un anàlisi primer per decidir com volem vertebrar-nos. 

No podem adoptar una actitut paternalista cap a la ciutadania i prendre per ells una decissió. Aixó no
seria participació ciutadana.

Hi ha algunes agrupacions que encara no han decidit participar i concòrrer amb Guanyem.  

Necessitat de definir qui som, i què volem ser. Posposar la decissió no és intel·ligent.

Com és possible que havent tanta capacitat, començàrem a fer la casa per la teulada. Des de fa
vàries assemblees estem empenyats en decidir la forma jurídica. A la ciutadania no li interesse quina
és la forma jurídica. Si volem desbordar els mètodes de política tradicional, no ens podem precipitar.

Volem saber en què estem. No som gent, sóc un treballador. No vull una ciutat per a la gent. La
franquesa. No m'atreviria mai a amagar-li a ningú el que jo pense. No puc demanar la firma per a no
saber què. 

22M volíem arribar a totes les associacions. Es va passar al grup promotor. En aquestes
assemblees no està la ciutadania. Estan tots els grups d'esquerres de Castelló. 

A la gent no li importa quina és la forma jurídica. 



No podem pretendre que en les assemblees estiguen tots els veïns de Castelló. 

Seria interessant que cada agrupació política decidirà per quina forma jurídica abogue.

Les assemblees ja s'estan convertint en enfrontaments entre agrupacions polítiques que volen tirar
cap a sa casa. No estem arribant a la ciutadania. 

Com a ciutadà, demane que es deixen les sigles i la motxilla a un costat i ens centrem en els
nostres objectius. I debatre sobre els problemes de la gent per a buscar solucions. Si anem en
sigles, els ciutadans desconectaran i ens voran com als mateixos. 

Des del punt de vista empresarial, hem d'intentar vendre la marca GUANYEM, i no vendre qui està
venent eixa marca. Per a fer prevaleixer la marca, hem de començar ja en la recollida de signatures.

Necessitat de temporalitzar tot el que hem de fer: estructura, programa, llistes. 

No s'està menejant el projecte, perquè necessitem una certa definició. Les coses no es fan per
interessos partidistes. Les coses les podrem fer o no segons quina classe d'organització siguem. 

Aquesta assemblea no s'adapta a ninguna forma jurídica de l'Ajuntament de Castelló. Abans de
decidir la forma jurídica, hauríem de fer una jornada de formació sobre advantatges i
desadvantatges de cada fórmula. 

Ací tots som partits i portem una motxilla, no podem renunciar a la nostra història. Ací no sobra
ningú. 

Anem com a moviment ciutadà, o anem com a coalició de partits. 

Nosaltres també som gent, estem en el carrer. No podem excloure'ns de ser gent. La realitat que
tenim és que la gent no participa per a gestionar el seu futur. La forma jurídica és un element
sustancial per a definir el projecte. 

No hem arribat a la gent. I el problema està ahí. No arribem a la gent. 

La forma jurídica influeix molt desprès en els mecanismes per a controlar a la gent. Necessitem
debatre amb tota la informació. Debat monogràfic sobre els diferents models legislatius que podem
plantejar. Què anem a fer i com.

Els immigrants no estan representats. No discutim el que hem de dir-li a la gent, la gent ja sap el
que vol.

Abans de recollir signatures hauríem de saber com estem organitzats. 

Si no tenim tota la informació, no podem prendre la decissió. Hem de treballar en recollir la
informació sobre les possibilitatss jurídiques mentres recollim les signatures.

Hem de fer autocrítica. Si fent les coses com sempre no hem aconseguit els nostres objectius, hem
de corregir i fer les coses diferents.

Els arguments per a decidir ara la forma jurídica són pocs rellevants.  

Votació: definició forma jurídica abans o desprès de la recollida de signatures:
Abans: 39
Desprès: 56
Abstencions: 13
Quòrum: 108



2.   Comissions
Proposta de consens de creació de comissions:

1. Organització
1. Organització interna 

1. Ponència sobre comissions, reglament
2. Mecanismes per a la pressa de decissions,
3. Participació ciutadana, necessària paritat etc.).
4. Cronograma
5. Reglament

2. Organització tècnica (convocatòria d'assemblea, cerca d'espais, finances etc.)
3. Debat formes jurídiques (proposta per a la setmana que ve)

2. Comunicació
1. Ponència comunicació estratègia (nom i logo)
2. Relació amb la premsa (elecció de portaveus)

◦ Per ara la relació amb la premsa es farà mitjançant materials

3. Difusió digital i analògica (web, xarxes socials, etc.)
4. Planificació i seguiment de campanyes (cronograma)
5. Disseny de materials (Moviment d'alliberament digital, demanar participació de 

dissenyadors)

3. Programa
1. Codi ètic
2. Programa

▪ Mètode per al programa electoral
1. Recollida de propostes
2. Reinterpretar propostes)
3. Mapeo de la ciutat (enquestes, porta a porta, etc.) 

 Consens a favor de la proposta de cronograma

*** Per a arribar a aquest consens, s'ha debatut sobre una proposta original de la Mesa. Però he
editat la proposta original i ara l'he perduda. Si voleu saber com ha anat el debat, digueu-ho i la
Mesa us ho explicarà. 

Apuntar-se a les comissions
Tot qui vulga apuntar-se a les comissions, que escriga un correu electrònic. 

Per la llista de correus o pel Google Groups.

Coordinadors
Elecció de coordinadors encarregat de, durant aquesta setmana, convocar reunions de 
cada comissió per a iniciar el treball. 

Organització: Nacho C. 
Comunicació: José I.
Programa: Carmen C.

No hi ha més candidats.

4. Propera assemblea

Divendres, 12 de desembre


