Assemblea Ciutadana Municipal Castelló
(7 Nov. 2014)
Lloc: Cambra Agrària Castelló
Hora: 19.00
Assistents: 80 – 100
L’assemblea ciutadana oberta comença amb el desig de la 
Coordinadora de les Marxes de la
Dignitat
de dotar a l’assemblea d’una estructura pròpia per a desvincularse d’aquesta:

Propostes d’ordre del dia
Es defensen diferents propostes d’ordre del dia que s’han plantejat pel 
Google Groups (llista de
correu electrònics). 
S’acorda començar l’assemblea amb la constitució d’una mesa
encarregada de dinamitzar l’assemblea:

Mesa:
Es constitueix una mesa formada per 2 moderadores, 2 persones que prenen paraula i 2
persones que prenen paraules.

Ordre del dia:
Es reprèn la definició de l’ordre del dia. Hi ha torn obert paraula i es proposa, entre altres coses,
que es vote si s’accepta o no la doble militància. Es parla d’establir objectius per a aquesta
assemblea.
Desprès de diverses intervencions, hi ha dos opcions d’ordre del dia. Es procedís a votar:
1.

Creació


d’un grup promotor per desenvolupar un manifest i una proposta de recollida de

signatures: 47 vots.
2.

Creació


d’un grup de treball per al manifest + creació de 3 comissions (metodologia, programa,

manifest): 7 vots

Per tant, 
l’ordre del dia de l’assemblea
és:
1. Directrius per al desenvolupament del manifest
2. Constitució del grup promotor

1.
Directrius per al desenvolupament del manifest


La redacció del manifest es delegarà en el grup promotor que s’ha creat. Així com la proposta
de pla per desenvolupar la recollida de signatures.
TERMINI
:
El manifest ha d’estar redactat per al dia 14 de novembre, divendres.


A


partir d’eixe dia (14 N) fins el 21 de novembre 
(següent assemblea) 
estarà obert el període

d’esmenes.
En aquest moment s’obri un torn obert de paraules per proposar idees que ha de contemplar el
manifest.
§
Gestió pública supeditada a la sobirania popular: consultes vinculants

§
Ciutat ecològica

§
Urbanisme humanista que genere activitat en els barris de la perifèria

§
Basarse en el funcionament de Guanyem Barcelona adaptat a Castelló

§
Metodologia d’elaboració dels candidats

§
Pa, sostre, treball i dignitat (agafar de base el manifest del 22M)

§ C
uidem la terminologia, Castelló és una ciutat molt complicada i hem de saber
adreçarnos a la gent
§
Emprar conceptes com: transversalitat, decència, meritocràcia, etc.

§
Ciutat mestissa (apel∙lació als nouvinguts)

§ A
dquirir compromisos amb la gent amb idees com: estaran els millors, no podem
perdre aquesta oportunitat, etc.

o
Arribats a aquest punt, es planteja el debat de si el manifest ha d’incloure tant:
1.

Idees de programa polític

2.

Idees metodològiques

 E
s procedís a la votació i per majoria s’aprova incloure tant idees polítiques com de mètode.

2. Constitució del grup promotor
Després de definir els trets generals del manifest, el següent pas és la constitució d’un grup
promotor encarregat de:
1.
Desenvolupar una proposta de manifest i presentarlo a l’assemblea
2.
Proposar un cronograma per al manifest (en quant de temps es recolliran les signatures)
3.

Presentar


una quantitat de signatures a recollir amb una argumentació política 
(Ex: 4000

perquè és el mínim per una agrupació d’electors, 10.000 perquè és una xifra de votants amb la

qual podem aspirar a constituir un govern municipal) del grup promotor i dinamitzarlo. La

Mesa proposa escollir un Coordinador encarregat d'ta oportunitat, etc.
4.
Desenvolupar una proposta de suport web per recollir les signatures.
La constitució del grup promotor es du a terme per inscripció lliure. S’apunten al voltant de 40
persones al grup promotor. Per tractar de guanyar operativitat, la Mesa proposa escollir un
Coordinador encarregat d’establir la reunió del grup promotor i dinamitzarlo.
 
Es proposa, enlloc d’un únic coordinador, escollir 3. Es procedís a la votació:
o
Guanya l’opció del coordinador únic: 43 vots a favor, 24 en contra.

 
Es proposen tres persones per al coordinador. Guanya un candidat amb 70 vots.

3. Resum
Els acord presos per l’assemblea que tothom ha de conèixer són:


constitució


d’un grup promotor encarregat de desenvolupar un manifest 
(+ quantitat de signatures

a recollir + proposar un cronograma per al manifest + plantejar una quantitat de signatures a recollir +
desenvolupar una proposta de suport web per recollirles).
 E
 l manifest ha d’estar redactat el divendres 14 de novembre i compartit pel Google Groups
 L
a propera assemblea serà el divendres 21 de novembre

o E
 l lloc està per definir. La Mesa buscarà un espai on realitzar l’assemblea 
(***es

descarta la cambra agrària de nou perquè no és accessible per a persones amb
mobilitat reduïda)

