ACTA DE LA XXIV ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA
CENTRE CONVENCIONS MERCADAL
4 de març de 2017

1. Benvinguda als assistents.
Es dóna la benvinguda a tothom. En el moment de constituir l’assemblea hi ha 33
persones.
2. Constitució de l’assemblea de Més per Menorca.
Es constitueix l’assemblea essent en Damià Moll president, na Xesca Florit com a
Secretària d’Actes i en Pepe Mascaró com a vocal.
3. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
S’aprova l’acta de l’assemblea XXIII per assentiment.
4. Informació i estat del Congrés Més per Menorca.
Es dóna compte de la feina que està fent l’equip organitzador del Congrés pel projecte
2025, establint 19 temes de debat en 5 blocs sectorials. Les trobades dels grups de
debat seran entre el març i abril i treballaran sobre documents base redactats per
diferents persones.
La pròxima setmana s’enviarà la informació als adherits sobre la inscripció als grups de
debat.
Es demana si està prevista alguna ponència o document organitzatiu de l’estructura de
Més per Menorca, així com l’estratègia política a seguir en coalicions i pactes i s’explica
que hi haurà un document organitzatiu sobre el que treballar posteriorment del
Congrés, ja que aquest ha de definir el futur on s’encamina Més per Menorca.
Es demana sobre aspectes organitzatius dels dies del Congrés ( 19-20 i 21 de maig) i es
respon que la dinàmica encara està pendent d’organitzar.
5. Finances.
Es presenta en power-point el pressupost 2016 comparat amb la liquidació i balanç del
2016 i el pressupost del 2017.
Es demana als presents si es vol fer algun aclariment i essent negativa la resposta,
s’aprova el document per unanimitat.

6. Informe i debat polític de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports.
La Consellera Ruth Mateu, fa una breu presentació de la Conselleria i dels
representants de la mateixa que s’han desplaçat a Menorca per donar comptes a
l’Assemblea.
Inicia l’exposició el director general d’Esports i Joventut en Carles Gonyalons, en segon
lloc pren la paraula na Natàlia Pérez en nom de la direcció general de Participació i
Transparència, la segui na Marta Fuxà directora general de Política Lingüística, desprès
continua el director General de Cultura Jaume Gomila i taca les intervencions na Mar
Rescalvo gerent de l’orquestra simfònica de les Illes Balears. Tots varen seguir el
mateix esquema, Què hem fet? I Què ens queda per fer?
7. Torn obert de paraula.
No haventi cap intervenció, s’aixeca la sessió a les 13’10h.
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