
ACTA ASSEMBLEA 4 DE JUNY DE 2016 

Lloc: La Teixidora 

Mesa: Nacho Calvo, Araceli Querol, Víctor Abad i Elvira del Moral  

 

1. Revocació de la Mesa. 

La Mesa queda ratificada. 

 

2. Avaluació del primer any de Castelló en Moviment. 

Es treballa per grups i desprès es posa en comú. 

 
M’HA AGRADAT NO VULL CANVIAR QUE ESPERAVA QUE FUNCIONA 

Presencia en mitjans 
Crear perfil polític 
propi 
Grau coherència alt 
Haver creat la 
teixidora 
Grups de treball amb 
nº de gent 
acceptable 
Capacitat 
d’interlocució amb el 
govern 
CSeM ha durat 1 any 
Gent de distinta 
procedència política 
pot treballar junta 
Malgrat les 
discrepàncies, la 
critica es 
constructiva 
Incorporació noves 
persones a 
l’assemblea 
Bons resultats 
Visibilitat publica 
 

Nom CSeM 
Sistema documental 
Funcionament en 
grups de treball 
Treball en comú 
Confiança mútua 

Major presencia al 
carrer  
Major i millor 
comunicació entre 
les parts 
(institucional, grups 
treball i assemblea) 
Que les diferencies 
polítiques dugueren 
mes problemes dels 
que esta duent 
Que les coses ens 
anaren així 
Recel per part del 
PSOE 
Lluita continua per 
fer-nos escoltar 

Les relacions 
personals dins de la 
institució 
Capacitat de 
recuperar-nos dels 
errors 
Tasca investigació en 
la lluita contra la 
corrupció 
Tecnologia interna 

NO M’HA AGRADAT VULL CANVIAR QUE NO ESPERAVA QUE NO FUNCIONA 
Ha baixat la 
participació 
Manca de debat 
polític 
Baixes per desacords 
en el grup 
S’ha perdut la il·lusió 
Poca participació 
Tancament en 
nosaltres 

Millorar comunicació 
interna 
Replantejar la 
possibilitat d’entrar 
en govern 
Replantejar la 
dedicació dels 6 
alliberats dins i fora 
de les institucions 
Necessitat d’avaluar 

Que la institució 
se’ns acabés 
menjant tan 
ràpidament 
Entrar en la 
diputació 
Que tingués més 
capacitat de 
convocatòria un acte 
lúdic-festiu que una 

La neteja 
Falta definir el 
projecte polític de 
CSeM 
Falta treballar sobre 
projectes concrets 
que il·lusionen a la 
gent 
Manca d’estratègia 
política 



Falta de presencia 
publica del treball 
institucional 
Comunicació externa  
Desaparició grup 
d’atenció a menuts 
en les assemblees 
Funcionament 
coordinació 
Us de la teixidora 
Desembarcaments 
en les assemblees 
Poca conciliació en 
els actes 
 
 
 
 
 
 
 
 

la presència de 
CSeM  moviments 
socials i associacions 
Capacitat de fer 
pedagogia 
Som massa durs a 
l’hora de reconèixer 
assoliments propis 
Procés de presentar 
mocions-
proposicions 
Augmentar la 
participació de noves 
persones 
Incrementar 
contacte amb 
candidatures 
municipalistes 
Incrementar 
formació 
Treballar més les 
propostes per part 
de l’assemblea 
Fluxos d’informació, 
bretxa digital 
Fiscalització 
regidores 
Mes focalització en 
temes de treball 
Tractament de les 
mocions 
Protocol acollida 
nous membres 
Treballa amb mes 
previsió 
 

jornada de treball 
Contradicció entre 
presentar-se a les 
eleccions i no entrar 
a l’equip de govern 
Recel de Compromís 
Inactivitat de 
l’assemblea 

 
La teixidora esta 
tancada moltes 
hores al dia 
No s’aprofita el 
talent 
Mecanisme de 
rendició de comptes 
Protocol d’ús del 
local 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMES QUE S’HAN REPETIT EN MÉS D’UN GRUP 

 

M’HA AGRADAT NO VULL CANVIAR QUE ESPERAVA QUE FUNCIONA 
Presencia en mitjans 
1 
 
Haver creat la 
teixidora 1 
 
CSeM ha durat 1 any 
1 
 
Gent de distinta 
procedència política 
pot treballar junta 3 
 
Visibilitat pública I 
 

 Major presencia al 
carrer 2 
 

 

NO M’HA AGRADAT VULL CANVIAR QUE NO ESPERAVA QUE NO FUNCIONA 

Ha baixat la 
participació 4 
 
Manca de debat 
polític 2 
 
Comunicació 
externa 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Replantejar la 
possibilitat d’entrar 
en govern 1 
 
Necessitat d’avaluar 
la presència de 
CSeM en moviments 
socials i associacions 
3 
 
Som massa durs a 
l’hora de reconèixer 
assoliments propis 1 
 
Procés de presentar 
mocions-
proposicions 1 
 
Mes focalització en 
temes de treball 1 
 

Que la institució 
se’ns acabés 
menjant tan 
ràpidament 2 
 

La neteja 2 
 
Falta definir el 
projecte polític de 
CSeM 1 
 
Manca d’estratègia 
política 1 
 
 

 

Es procedeix a debatre els temes comuns començant pels que més consens han tingut. 

 

 Baixada de participació 4 

Resum de les aportacions i propostes: 

o Cal fer un debat polític sobre CSeM com a organització i també sobre: 

 Quines decisions es deleguen en coordinació i quines en les 

regidores. 

 Processos de participació més enllà de les institucions. 



 Trobar una forma de treball compartida. 

 L’assemblea com a mecanisme coordinador de les àrees i 

eines de treball de CSeM: institucions, barris, grup de 

coordinació i Teixidora. 

 Valorar entrar en el govern. 

o Proposta de contractar alliberat o alliberar una de les persones que 

treballen a les institucions. 

o Augmentar activitats/esdeveniments fora de la Teixidora per arribar a 

mes gent i que s’animen a participar. 

 Presentar-nos a associacions de veïns.  

o Mes participació a les assemblees potenciant la conciliació, reprendre 

el grup d’atenció als menuts. 

o La Teixidora:  

 Centre per a utilitzar i potenciar la participació. 

 Cal que el local estigui obert més temps amb un horari 

establert: atenció a qui s’animi a entrar, ordinador 

disponible... 

 Reunions periòdiques amb el veïnat per informar de les 

propostes i assoliments. 

o Protocol d’acollida de nous membres. 

o Cal centrar l’esforç sense oblidar que CSeM va néixer com una opció 

política. Definir sobre quines àrees focalitzem el nostre treball.  

 

 Neteja local 3 

o Es proposa una nova forma de treballar: Els grups que es reuneixen a 

la Teixidora col·laboren en la neteja el dia de la utilitzin i el grup de 

neteja fa una neteja a fons 1-2 vegades al mes.  

 

 Persones de distinta procedència treballen juntes 3 

 Manca de debat polític 2 

 Baixa presencia en moviments socials i associacions 2 

 Se’ns menja la institució 2 

 Presencia en medis 1 

 La Teixidora 1  

 Després d’un any CSeM viu 1 

 Visibilitat publica 1 

 Comunicació externa 1 

 No reconèixer assoliments i valorar-nos 1 

 Com es fa el treball de mocions-proposicions, com fer el procés 1 

 Major focalització de temes 1 

 Falta definició projecte 1 

 Falta d’estratègia política 1 

 

El document d’aquesta assemblea es durà a coordinació per veure com es treballa tot 

açò en assemblea. 

Es recorda que coordinació esta oberta a tot el  món.  

 



 

3. Precs i preguntes. 

La jornada municipalista en Gandia del dia 11 de juny es trasllada al dia 18 de juny.  

 

 

 

 


