ACTA DE L’ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA,
CENTRE CONVENCIONS DES MERCADAL,
8 DE NOVEMBRE DE 2014
1. Benvinguda als assistents
Es dóna la benvinguda a tothom, s’agreix l’assistència de tanta gent (que en algun moment de
l’assemblea ha sobrepassat les 70 persones) i s’informa de les persones que han excusat l’assistència, a
través de correu electrònic o les diverses xarxes socials, desitjant que vagi molt bé.
S’explica, tal i com diu el manifest i les bases de funcionament, l’aparició de Més per Menorca que es va
començar a gestar ja fa gairebé 2 anys, a partir de la confluència de determinades persones
independents que ”han dit prou” i de persones lligades a partits que van palpant la possibilitat de fer un
moviment com aquest i que va confluir en la redacció d’un Manifest “Un futur millor és a les nostres
mans”, document que va ser presentat aquest juliol.
A partir de la resposta il·lusionant i l’adhesió de tantes persones independents -que no formen part de
cap partit- al manifests (més de 200), es va creure oportú convocar aquesta primera assemblea en la
que s’han de començar a debatre els esborranys dels documents que han de servir de base per poder
engegar el moviment Més per Menorca.
Fins a la data de l’assemblea s’han adherit al manifest i al moviment més per Menorca un total de 273
persones, de les quals 226 no tenen afiliació a cap dels tres partits polítics que formen part del
moviment Més per Menorca.

2. Constitució de l’assemblea de Més per Menorca
Es constitueix l’assemblea de Més per Menorca, a partir de l’esborrany de reglament que es va enviar,
sent el Moderador en Damià Coll, el secretari d’actes n’Oriol Baradad i la vocal na Laia Obrador.

3. Debat de l’esborrany de l’ideari ètic i polític de Més per Menorca.
Es llegeix l’esborrany d’ideari polític que s’ha passat als assistents i que es visualitza en el projector. Es
recorda que aquest document només és un esborrany/esquelet per començar a fer feina entre tots a fi
d’aconseguir un document d’ideari i principis de Més per Menorca on ens hi sentim tots a gust. A més,
donada la diversitat de persones i pensaments, prioritzarem el que ens uneix i el que ens és comú a tots
i totes.
Es recorda que fins a la propera assemblea es poden fer aportacions i suggeriments al document al
correu mespermenorca@gmail.com que seran recollits en l’esborrany final que haurà d’aprovar en la
següent assemblea.
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Un cop llegit s’obre el debat per tal d’enriquir-lo i fer-li les modificacions i aportacions oportunes, que
van ser molt enriquidores: des de la constatació que hi ha una crisi de l’estat de dret, que el model
d’estat que tenim actualment no funciona, passat per temes d’economia i d’ecologia, a fer una
reivindicació del model educatiu que els professionals ara presentaran en un pacte educatiu, definint
que entenem per sobirania i quins temes a d’englobar fins a una clara defensa de la paraula i el
contingut de la llibertat. Totes les aportacions concretes fetes durant el debat s’enviaran a la persona
que s’ofereixi voluntària per redactar el document de debat per la propera assemblea.
Redactor del document. Qualsevol adherit que vulgui encarregar-se de refer l’esborrany i recollir les
aportacions per poder-lo enviar abans de la propera assemblea per tal que pugui tornar a ser debatut,
ho pot comunicar per correu electrònic a l’equip coordinador provisional que ha de sortir d’aquesta
assemblea.

4. Debat sobre organització, adhesió, participació i bases de funcionament.
Es presenta l’esborrany de bases de funcionament de Més per Menorca que van ser enviades per correu
electrònic a tots els adherits al moviment Més per Menorca.
Un cop presentades aquestes bases, que mostren el moviment on la base és l’assemblea i les persones
d’igual a igual i on tota la decisió és de l’assemblea, sense cap privilegi del partits que l’han recolzat o
que el puguin recolzar, ja que son les persones que formen el moviment, es demana si algú vol fer
aportacions i ningú dels assistents en fa. Es recorda que és un moviment viu i obert.
Es deixa obert el període d’aportacions fins a la propera assemblea, on s’haurà d’aprovar aquest
document.
S’explica quines són les opcions jurídiques que tindria el moviment Més per Menorca si es volgués
presentar a unes eleccions. Les tres possibles opcions serien: un nou partit polític, una coalició electoral
o Federació o una agrupació d’electors. De les tres opcions presentades la més factible podria ser la
coalició electoral, a nivell jurídic i degut a la desastrosa llei electoral, tot i que s’aclareix que la base de
funcionament serà l’assembleari a partir de les propostes adherides. En definitiva, és important tenir
clar que Més per Menorca és un moviment que té com a motor l’assemblea, que és on es prenen les
decisions i que és el principal òrgan de participació. S’ha de diferenciar molt clarament entre les opcions
jurídiques que actualment dóna el marc legal espanyol per poder-se presentar a les eleccions i la forma
d’organització que té el moviment Més per Menorca.
Per participar a l’assemblea del moviment Més per Menorca, tal i com diu les bases de funcionament,
només s’ha de ser adherit al moviment o al manifest, i açò es pot fer fàcilment emplenant la butlleta
que hi ha a la pàgina web http://mespermenorca.blogspot.com.es

5. Debat sobre els processos electoral i de primàries.
S’ explica que per participar en els processos electorals la proposta és fer un procés de primàries a les
que s’hi puguin presentar tots els adherits que formin part del moviment Més per Menorca. Es proposa
que el model de primàries a realitzar sigui semblant al que s’ha seguit a AraMaó, primer l’elecció d’un
candidat/a i després la confecció de tota la llista electoral.
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Es proposa que formin part del cens electoral totes aquelles persones que s’han adherit al Manifest “Un
futur millor és a les nostres mans” i aquelles persones que s’han adherit a Més per Menorca, fins al
moment 273. A part, també es considerarà com a membres del cens aquells afiliats als tres partits que
formen part de Més per Menorca que no expressin la voluntat de no ser-hi concretament 81 persones
més. Per tant, a dia d’aquesta assemblea el cens estaria format per un total de 354 persones.
Totes aquestes propostes s’hauran d’aprovar en la propera assemblea.

6. Elecció d’equip coordinador i grups de feina, provisionals, a l’espera de la decisió sobre
organització.
Per de poder avançar amb tota la feina que surt d’aquesta assemblea i poder tirar endavant el
moviment de Més per Menorca s’ha de crear un equip provisional de feina que s’encarregui d’aclarir
tots els aspectes que han quedat pendents en aquesta assemblea i que convoqui una següent
assemblea on es puguin dur a votació tots els documents presentats i debatuts, així com una proposta
de calendari.
S’acorda que tots i totes els adherits que vulguin formar part de l'equip coordinador de Més per
Menorca, que s'aprovarà en la propera assemblea, poden enviar un correu electrònic a
mespermenorca@gmail.com
De totes maneres, es recorda, que és obert a tothom i tothom hi pot participar amb independència que
hi formi part. Com diu l'article 7 de l'esborrany de bases de funcionament (que també s'aprovaran
definitivament en la propera assemblea després de recollir les aportacions d’aquesta assemblea i les
que puguin arribar), queda obert a qualsevol persona adherida al moviment Més per Menorca formar
part d’aquest equip provisional.
S’informa que Óscar Garcia i Albert Pons han expressat a través de correu electrònic la voluntat de
formar part d’aquest equip. De l’assemblea surten Rafa Muñóz, Josep Lloret, Oriol Baradad, Maite
Salord i Andreu Servera.

7. Torn obert de paraules.
Es convida a tots els assistents a l’assemblea a que facin seu el manifest i que invitin a la gent a venir a
les assemblees i a participar del moviment de Més per Menorca.
Es comenta que prest farem una altre assemblea per tancar aquest tema i aprovar l’esborrany i
calendari definitiu de les primàries.

Secretari d’actes,
Es Mercadal, 8 de novembre de 2014.
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