
	  

VII ASSEMBLEA GUANYAR CASTELLÓ 

ACTA: 30 GENER 2015 

Persones inscrites a l’assemblea: 53 

ORDRE DEL DIA 

1.- Renovació de la mesa; votació. 

2.- Escollir nom i logo; votació. 

3.- Comissions; revisió de tasques; proposta organitzativa. 
 

 1.- Renovació de la mesa; votació. 
Estarà formada per quatre membres i dos suplents. Les quatre persones no suplents 
faran les funcions de moderació, agafar torn de paraula i dues persones per confeccionar 
l’acta i tasques auxiliars durant l’assemblea. 

Només es presenta una proposta formada per: Nacho Calvo (moderació); Cristina 
Cabedo i Francesc Artola (acta); Isabel Galera (torns de paraula); Paz i Ruben Carsi 
(suplents). S’aprova per consens. 

2.- Escollir nom i logo; votació. 
Nom: s’obri un debat i es proposa continuar per ara amb el nom de Guanyem Castelló, 
posposant la decisió final a allò que es faci als altres llocs. S’aprova per consens. 

Logo: es presenten els tres logos més votats a través d’internet i es someten a debat i 
posterior votació amb els següents resultats: 

a.- Cercles amb els colors de la senyera i franja verda: 19 vots. 

b.- Lletra G amb forma de fletxa circular: 17 vots. 

c.- Logo igual al de Guanyem Barcelona però amb el color de la nostra web: 37 vots. 

S’aprova la c per majoria qualificada (aprox. 71%). 

 

3.- Comissions; revisió de tasques; proposta organitzativa. 
Es fa una proposta de remodelació de les comissions i de tornar a apuntar-se, per 
aconseguir una major participació dels seus membres. 

A continuació el coordinador o alguna de les persones integrants fan una exposició 
sobre els treballs realitzats i la feina a fer. 

3.1.- Comunicació (Fernando) 



	  

• Gestionar la web, obrir processos participatius. 
• Falta més gent que participe activament. 
• Equip d’informàtica, xarxes socials. 
• Relació fluida amb els mitjans de comunicació. 

 

3.2.- Programa (Pep, Iñaki) 

• “Mapeig” de la ciutat. 
• Marcar els eixos del programa, el mètode i demanar la participació de totes les 

persones. Amb tot el material rebut, la comissió farà una proposta i el difondrà 
per a que tothom puga fer esmenes. 

3.3.- Organització (Nacho) 

• Proposta d’organització interna. 
• Cronograma. 
• Reglament s’assemblees. 
• Formes jurídiques. 
• Buscar locals per a assemblees. 
• Finançament. 
• Associació cultural “Suport a iniciatives culturals”: recurs per a salvar els temes 

jurídics i legals. 

Respecte a la proposta organitzativa, s’explica i es realitzen les següents esmenes: 

 

Addició 102 

Se encargará de 
la elaboración 
del programa 

Se encargará de la elaboración del 
programa, que será colaborativo y deberá 
ser aprobado por la Asamblea. 

Substitució 56 

 

A lo mejor es más operativo tres tesoreros 
y que sea necesaria la firma de dos al 
menos. Así se cubren posibles bajas, 
vacaciones, enfermedad,etc. 
Otra modalidad es firma solidaria hasta 
cierta cantidad y mancomunada a partir de 
esta cantidad. 

Substitució 4 i 7 

del movimiento 
(Línia 4) 
todo el 
movimiento 
(Línia 7) 

de Guanyem Castelló (Línia 4) 
Guanyem Castelló (Línia 7) 

Substitució  
Se han 
establecido S'estableixen 

Substitució 23 al movimiento a Guanyem Castelló 
Substitució 54 del movimiento de Guanyem 
Addició Ninguna. És  COMISSIÓ DE FEMINISMES 



	  

la creació 
d'una nova 
comissió 

 
La comissió de feminismes és una 
comissió que treballa de forma transversal 
amb la resta de comissions implementan 
pautas per conseguir la igualtat real i 
efectiva de dones i homes a Guanyem.  
 
Especialment tindrà com a prioritàries les 
següents tasques: 
 
- Vetllar per un ús no sexista en la 
comunicació de Guanyem. 
- Vetllar per la paritat als càrrecs de 
representació interns i externs de 
Guanyem. 
- Vetllar per mecanismes que afavorisquen 
la participació de dones a Guanyem. 
- Vetllar per la integració de la perspectiva 
de gènere a les propostes municipalismes 
de Guanyem. 

Substitució 29 

todos los 
miembros de la 
asamblea 

todas las personas integrantes de la 
asamblea 

Substitució 34 
los encargados 
de  quienes se encarguen 

Substitució 56 dos tesoreros dos responsables de tesorería 
 

Totes les esmenes s’aproven per consens, excepte l’esmena d’adherir una comissió de 
feminismes que, després de debatir-se, es passa a votació amb el següent resultat: 

Sí: 41 vots. 

No: 1 vot. 

Abstencions: 6 vots 

 

S’indica la necessitat de: 

• Recopilar i ordenar les esmenes i els documents per a la posta en comú en 
l’Assemblea. 

• La necessitat de que els textos a la web han de presentar-se prioritàriament en 
valencià. 

• La necessitat d’usar un llenguatge no sexista. 
• La necessitat de presentar una proposta de política lingüística. 



	  

• Aprovar en l’Assemblea les decisions de caire polític. 
• Tindre canals de comunicació amb altres plataformes semblants de la 

província i amb les altres capitals del País Valencià. 

 

L’organigrama amb les esmenes incorporades es passa a votació i s’aprova per consens. 

Es proposa el següent grup de treball: 

a) Membres de la Mesa 
b) Coordinació de les comissions: 

Organització: Iñaki. 
Programa: David. 
Comunicació: Fernando. 
Feminismes: Yriana. 

c) Portaveus: Cristina i Francesc. 

El grup de treball s’aprova per consens. 

Es convoca a totes les persones que vulguin participar a la propera Assemblea, que es 
celebrarà el 12 o13 de febrer a la Casa de la Cultura a les 19h. 


