Acta de XXXV ASSEMBLEA
“.. la ciutat ha de ser espai de convivència i
de creixement humà, fonamentat en la idea
de justícia i cooperació ..”
Data:
Hora:
Lloc:

23 de febrer de 2019
10’00 h.
Centre de Convencions des Mercadal

ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda.
2. Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
3. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
4. Presentació dels resultats de la segona fase de PRIMÀRIES.
5. Informació i acords Eleccions Generals del 28 d’Abril.
6. Torn obert de paraula.

1. Benvinguda.


Es dóna la benvinguda a tots els adherits. En el moment de constituir l’assemblea són les
10’15 hores i hi ha 19 assistents amb dret a vot.

2. Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.


Es constitueix la mesa de l’assemblea amb Joan Albert Pons com a president i Pilar Serra
com a vocal.

3. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.


S’aprova l’acta de la XXXIV assemblea de Més per Menorca per unanimitat.

4. Presentació dels resultats de la segona fase de PRIMÀRIES.
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Joan Albert Pons exposa els resultats i la valoració feta per la comissió de primàries.
Finalment demana un aplaudiment als candidats ja oficials.
S’explica que la jornada electoral va transcórrer amb normalitat, que durant tot el procés de
primàries no s’han rebut reclamacions, al·legacions o impugnacions, si bé hi ha hagut alguna
incidència resolta sense problemes, i que la participació ha estat la següent:
o Global: 36% - 214 vots (591 adherits)
 135 presencials i 79 telemàtics
o Ponent/ Ciutadella: 19,8% - 65 vots
o Centre/ Mercadal: 25’3% - 16 vots
o Llevant/ Maó: 36% - 54 vots
Finalment, es fa saber que caldrà acabar de confeccionar les llistes electorals: 3 homes i 2
dones al Consell i 2 homes i 4 dones al Parlament.

5. Informació i acords Eleccions Generals del 28 d’Abril.




Nel Martí fa una breu exposició de les opcions que tenim damunt la taula respecte de les
eleccions al Congrés i al Senat i dels pros i contres de cada una d’elles.
o En el cas del Congrés s’aposta per una candidatura de les esquerres sobiranistes: Ara
Eivissa, Gent per Formentera, Més per Mallorca, Esquerra Republicana Mallorca i Més
Menorca. A més, es determina que el candidat hauria de ser menorquí; sorgeix el nom
de Nel Martí.
o En el cas del Senat s’aposta per una candidatura unitària de tota l’esquerra
menorquina, inclòs el PSOE. Per altra banda, també es valoren les bonances de
concórrer-hi tot sols. Sobretot per la visibilitat que generaria. Com a candidata a
proposar s’aprova el nom de Joana Barceló.
Es determina que l’important és que no afecti a les principals convocatòries: municipals,
insulars i autonòmiques.

6. Torn obert de paraula.






Ramon Orfila proposa que els secretaris municipals demanin dubtes conjuntament a la Junta
Electoral de Zona per tal de clarificar i unificar els criteris dels secretaris.
Es determina que la data límit per tancar candidatura conjunta al Senat entre el 10 i el 15
de març.
Es recorda als assistents que existeix un calendari centralitzat de campanya i es convida a
qui no hi tengui accés a que ho faci saber a Organització.
Es recorda que s’estan duent a terme cafès arreu dels municipis de l’illa i es convida a la
gent a muntar-ne.
Es donen a conèixer els resultats de les primàries de Som es Castell, a les que va guanyar
Joan Serra amb 45 vots respecte dels 44 del candidat alternatiu, Gonçal Seguí.

i no havent-hi cap més intervenció, s’aixeca la XXXV assemblea de Més per Menorca, a les 11’50
hores.

Secretari d'organització
Sgt.: Joan Albert Pons i Bagur

Vocal
Sgt.: Pilar Serra Rotger

Menorca, dissabte 23 gener de 2019
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