ACTA DE LA XXIII ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA
Centre de Convencions Mercadal
17 de setembre de 2016

1. Benvinguda als assistents.
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 23 assembleistes.
2. Constitució de l’assemblea de Més per Menorca.
Es constitueix l’assemblea essent en Damià Moll president i moderador, na Mariona Riera com a
vocal i en Pepe Mascaró com a Secretari d’actes.
3. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
S’Aprova per assentiment l’acta de la passada assemblea, la XXI, així com també la que estava
pendent, la de la XIII.
4. Informació i seguiment del Pla d’Acció.
Es fa un repàs de les Accions del pla i es van detallant l’estat de les mateixes.
S’explica que el calendari s’ha complert parcialment, i que el pla es refarà, incorporant també els
temes nous (congrés, etc.).
5. Presentació projecta “CONGRÉS – Més per Menorca”.
Es fa una petita introducció per part d’en Mateu Martinez, explicant els trets bàsics del que vol esser
el 1er CONGRÉS de Més per Menorca, presentant també el grup de persones que formen l’equip de
feina (Mateu Martinez, Damià Moll, Joan Albert, Pilar Arguimbau,Rafel Guillem i Pepe Mascaró).
Es presenta amb un document on s’explica el QUÈ, el QUI, el COM i el QUAN del CONGRÉS.
La proposta de dates per al mateix es propossen els dies 19,20 i 21 de maig de 2017.
S’obre una roda de comentaris, aportacions i consideracions, que fan els assistents.
6. Proposta i Nomenament del Secretari de Finances.
Es fa la proposta d’en Pepe Castells, la que s’aprova per assentiment de l’assemblea.
7. Tema “son salomó”.
Es Miquel A. Maria, fa una introducció del tema, fent una exposició dels pros i contres de les
energies renovables, el lloc i altres coses a tenir en compta.
S’obre un debat, amb diferents intervencions, opinions i aportacions, després un temps es proposa
fer una votació, el resultat de la mateixa és de 20 vots a favor de: “ELABORAR UN DOCUMENT” que

ens sigui útil com a posicionament i argumentari” s’acorda que dit document l’elabori en Rafa
Muñoz.
8. Torn obert de paraula.
 Es fan diferents aportacions sobre el tema de publicitat del CONGRÉS.
 Es xerra del tema del “LEMA” del CONGRÉS (es proposa fer una pluja d’idees per decidir el
mateix), també surt el tema del dissenys del logo i tot l’apartat de publicitat, es propossa
demanar pressupost a diferent dissenyadors.
 Es fan diferents comentaris sobre el “BULLETI” de Més que vam començar a editar el mes de
juny, la seva acceptació entre els adherits i la bona acollida.
I no havent més intervencions, s’aixeca la sessió a les 12’30h.
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