ACTA DE L’ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA,
CENTRE CONVENCIONS DES MERCADAL,
7 DE MARÇ DE 2015

1. Benvinguda als assistents
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 82 persones però en el
punt 4 s’arriba a 91.

2. Constitució de l’assemblea de Més per Menorca i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
Es constitueix l’assemblea de Més per Menorca. Na Laia Obrador i n’Andreu Servera fan de vocal, en
Miquel Preto fa de moderador i n’Oriol Baradad de secretari d’actes.
Es pregunta als presents si algú hi té res a dir i ningú fa cap comentari, per tant s’aprova per unanimitat
l’acta de l’assemblea anterior.

3. Estat del procés de primàries al Consell i Parlament i presentació personal del candidats i
candidates que assistiran a l'assemblea.
Na Maite Salord fa una valoració molt positiva del procés de primàries i dóna la paraula als candidats/es
que s’han presentat per participar al procés de primàries al Consell Insular i que són presents a
l’assemblea per tal que es presentin. Fan la presentació Ramon Rosselló, Damià Moll, Simó Ferrando,
Francesc Pons, Raquel Marqués, Manolo Lora, Miquel Maria i Miquel Preto. Na Maite Salord presenta
les candidatures de les persones que no han pogut assistir a l’assemblea, que són Carme Rocamora,
Maria Sellarès, Maite Pons, Clàudia Pons i Magda Cardona.
En Manel Martí valora la necessitat de canvi que necessita Menorca i creu que Més per Menorca és que
ha de liderar aquest canvi. També valora molt positivament la passa endavant que han fet totes les
persones que s’han presentat a les primàries per formar part de la llista al Parlament de les Illes Balears i
els anima a presentar-se. Fan la presentació Anton Soler, Marga Vinent, Laia Obrador, Patricia Font,
Mariona Riera, Sandra Galmés, Òscar Garcia, Toni Moll, Josep Castells i Josep Foguet. En Nel Martí
presenta les candidatures de les persones que no han pogut assistir a l’assemblea, que són Carlos
Nicobara, Nicolau Palliser, Pedro Median i Leonor Berja.
Després de la presentació dels candidats Oriol Baradad comenta alguns dels punts a considerar de cara
al dia de les votacions, que són:
- Paperetes: es mostra el model de les paperetes i s’explica que s’haurà de votar per separat les dones
dels homes per tal de seguir amb la llei cremallera. Les dones que van a la llista del Consell s’han
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d’ordenar de 1 a 6 i els homes de 1 a 7, entenent que la primera dona ocuparà el nombre 3 de la llista i
el primer home el nombre 2 de la llista. Les dones que van a la llista del Parlament s’han d’ordenar de 1
a 6 i els homes de 1 a 8, entenent que la primera dona ocuparà el nombre 2 de la llista i el primer home
el nombre 3 de la llista.
- Horari de votacions: presencialment dia 15 de març de 12h a 14h i de 17h a 19h, telemàticament des
de divendres dia 13 de març fins diumenge dia 15 de març a les 19h.
- Lloc de les votacions: tres meses com en l’anterior convocatòria (Ciutadella, Es Mercadal i Maó).
- Membres de les meses: es necessiten voluntaris per estar a les meses, com a mínim 2 per torn.
- Cens electoral: es decideix allargar el termini d’inscripció al cens fins dia 10 de març. (Aquest fet
provocarà la modificació del reglament de primàries aprovat dia 18 de gener de 2015 per tal de poder
complir amb tots els requisits establerts pel calendari, modificar l’article 6 que regula el calendari).
- Inscripció al cens: es decideix que no es podrà inscriure al cens el dia de les votacions. (Aquest fet
provocarà la modificació del reglament de primàries aprovat dia 18 de gener de 2015 modificant els
articles 8 i 10).
- Fins el dia de l’assembles hi ha 487 persones inscrites al cens electoral.

4. Altres temes.
- Esborrany del Codi Ètic de Més per Menorca
Andreu Servera presenta els diferents apartats que conté l’esborrany del codi ètic que haurà de ser
aprovat en la propera assemblea. Després de fer la presentació es demanen aportacions.
Entre les aportacions i preguntes que es fan per part de diversos assistent a l’assemblea i que queden
recollides com aportacions hi ha:
- Si hi ha un apartat específic per als diputats, i en cas de no ser-hi si s’hi podria afegir.
- Si es publicaran les agendes dels diputats (ja ho preveu l’actual llei de transparència.
- S’hauria de publicar els bens de tots els familiars de primer grau per tal d’augmentar la transparència.
- S’hauria d’especificar lo de llevar els privilegis.
- S’hauria de posar que els trànsfugues han d’abandonar el seu càrrec i que si no voten el que decideix
l’assemblea també.
- Es podria modificar l’article 29 llevant “si es considera adient”.
- Elaboració del programa electoral de Més per Menorca
Oriol Baradad explica com és troba actualment el procés d’elaboració del programa electoral. Han
arribat més de 190 propostes concretes i propostes d’entitats com la Coordinadora de Camines, la PAH,
la Reforma Horaria, la Plataforma de Policies, el Col·lectiu LGTBI, Més Energia, etc.
Es demanen voluntaris per tal de confeccionar el programa electoral i s’ofereixen Josep Castells, Raquel
Marqués, Rafa Muñoz, Manolo Lora i Oriol Baradad.
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- Calendari electoral 2015 i pressupost
En Sam Gomila explica quin és el calendari que hi ha fins a les eleccions i quines són les coses que
s’hauran de fer. Demana voluntaris per tal de poder fer algunes feines però en el moment de
l’assemblea no s’ofereix ningú.
- Proposta unió esquerres
Manolo Lora fa una exposició de motius de quines han estat les passes que han portat a la constitució
de Més per Menorca, de quins moviments s’han fet i quin procés s’ha seguit fins arribar al moment
actual en el que es troba Més per Menorca.
Una vegada acabada la presentació s’obre un torn de paraules per tal que tots els assistents a
l’assemblea puguin opinar sobre el tema. S’obre un debat molt intens en el que determinats assistents
demanen que es faci un esforç per unir-se a altres formacions d’esquerres que també volen presentar
candidatura al Consell Insular. La diferència d’opinions enriqueix el debat i deixa molt clares les postures
dels diferents assistents, tant del que defensen la posició de Més per Menorca com la d’aquells que no.

5. Torn obert de paraules.
En Marc Riera intervé per donar l’enhorabona a tots els candidats i encoratjar-los a seguir fent feina.
També remarca que vol que la jornada electoral de dia 15 sigui un acte festiu.

Secretari d’actes,
Es Mercadal, 7 de març de 2015.

3

