Acta de la XXXVII ASSEMBLEA
“.. no demanam a la gent d’on ve, .. .. sinó quina
Menorca vol construir com a poble ..”
Data:
Hora:
Lloc:

01 de juny de 2019
17’30 h.
Centre de Convencions des Mercadal

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benvinguda.
Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Valoració dels resultats electorals del 26M.
Informació “pactes / negociacions” electorals .
Torn obert de paraula.

1. Benvinguda.


En Joan Albert Pons dóna la benvinguda a tots els adherits.

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



Es constitueix l’assemblea a les 17’40h., amb 29 assistents amb dret a vot.
Es constitueix la mesa de l’assemblea amb Pilar Arguimbau Sintes com a presidenta,
Joan Albert Pons com a vocal i Pepe Mascaró com a secretari d’actes.

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


S’aprova l’acta de la 36 assemblea per unanimitat de tots els presents.

4. Valoració dels resultats electorals del 26M.



En Joan Albert exposa les dades dels resultats amb números reals i sense
comparatives ni %
S’obre un torn de paraules amb diferents intervencions, amb el següent resum:
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Obrir converses amb es Migjorn, hi ha base, hi hem d’esser presents.
Hem de fer-nos presents als pobles, es de on surten els vots.
Es demana quina lectura és fa del resultats, per poder prendre decisions.
Es comenta que la campanya / missatge, no tindria que esser el mateix a
llevant que a ponent, ni al Consell i el Parlament.
o Coordinar les agrupacions locals, amb Més i Més amb les agrupacions, temes
taules informatives, candidats, missatges, etc.
o S’ha de començar “JA” la feina amb els pobles.
o Aquets 4 anys hem d’esser al carrer amb la gent, associacions, entitats, etc.
o El col·lectiu “FORÇA JOVE” s’ha de donar-lis suport i recolzament.
o Hem d’estar “de campanya” constantment, si importa el quatre anys.
o Tema “cafèn’s”, costa molt muntar-los, però els que s’han fet han estat molt
positius i productius.
Es fan diferents preguntes, per esser traslladades a la comissió executiva i que es
faci la feina pertinent:
o Com fer-nos presents a les agrupacions locals ??
o Com fer visible la feina del Parlament, al no tenir grup propi ??
o Anar fent actes públics durant tot l’any ??
o Fer valoració interna de la campanya, a nivell de l’executiva, i demanar
responsabilitats ??
o
o
o
o



5. Informació “pactes / negociacions” electorals .




Es presenten els membres dels equips negociadors; al Parlament en Josep Castells i
na Patri Fons. Al Consell en Nel Martí, n’Eduard Riudavets i en Joan Albert Pons.
L’assemblea aprova incorporar al equip del Consell na Raquel Marquès, per tenir una
visió de la feina i relació al mateix Consell durant el passat mandat.
Es fan unes primeres pinzellades de com estan encarant-se les diferents reunions,
amb propostes i aportacions dels membres de l’assemblea.

6. Torn obert de paraula.


No hi ha intervencions.

i no havent-hi cap intervenció, s’aixeca la XXXVII assemblea de Més per Menorca, a les
19’50h.

Presidenta de l’assemblea

Secretari d’actes

Pilar Arguimbau Sintes

Pepe Mascaró Marquès

Menorca, dimecres, 19 juny de 2019
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