ACTA DE LA XVIII ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA
CENTRE CONVENCIONS MERCADAL
21 novembre 2015

1. Benvinguda als assistents.
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 18 persones.

2. Constitució de l’assemblea de Més per Menorca ia provació de l’acta de l’assemblea anterior.
Es constitueix l’assemblea essent en Damià Moll president i moderador, en Joan Carles Villalonga
vocal i na Xesca Florit com a Secretària d’actes. S’aprova l’acta de la XVII assemblea, quedant
pendent de la XIII.
3. Eleccions generals : informacions Senat
Es presenta a na Pilar Arguimbau com a candidata al Senat i en Toni Carrillos com a suplent i que es
farà campanya com a equip i no només la candidata. S’explica una mica la feina que està realitzant el
comitè electoral i que a l’equip s’hi ha afegit en Bep Joan, que s’encarregarà de la comunicació a
premsa i altres mitjans. Es demana suport per les taules informatives al carrer, acompanyament als
candidats, mailing, etc.
S’informa així mateix del pressupost de la campanya i de la petició de donacions.
4. Eleccions generals : informacions Congrés
Hi ha poques novetats des de la darrera assemblea, ja que el gruix de la campanya ho duen a
Mallorca. Així i tot, es comenta i agraeix la bona disponibilitat de les candidates.
5. Altres informacions :
-Atesa l’activitat electoral i els compromisos dels càrrecs públics, es demana a l’assemblea si és
necessari fer assemblees informatives sobre la marxa de la campanya o si s’estableix la propera
convocatòria per la valoració dels resultats electorals. L’assemblea opina que la propera reunió sigui
després d’eleccions.

6. Torn obert de paraula.
No hi ha intervencions.
I no havent més temes, s’aixeca la sessió a les 18h.

Secretària d’actes

Vist-i-plau del President

Sgt.: Xesca Florit

Sgt.: Damià Moll

Es Mercadal 7 de novembre de 2015

