Acta de la XLIII ASSEMBLEA
“.. cal limitar l’activitat turística durant els
mesos d’estiu i desestacionalitzar-la durant
la resta de l’any ..”
Data:
Hora:
Lloc:

06 de juny de 2020
9’30 h.
telemàtica - virtual

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

Benvinguda.
Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Aprovació de l’acta del 2n Congrés de Més per Menorca.
Pla de feina executiva del 2n Congrés.
Informacions diverses:
a. Dia a dia del temps de “pandèmia”.
b. Decret Llei de mesures d’impuls a l’activitat econòmica i de
simplificació administrativa.
7. Torn obert de paraula.

Assistents:
22 adherits i adherides de Més per Menorca amb dret a vot.

X L I I I (4 3) a s s e m b l e a d e M é s p e r

Menorca

Pàg. 1 de 6

Desenvolupament de la sessió:
1. Benvinguda
Pepe Mascaró dona la benvinguda als assistents i recorda els punts bàsics del reglament
per tal que l’assemblea es desenvolupi correctament.

2. Constitució de l'Assemblea de Més per Menorca
A les 9.44 h. hores es constitueix l’assemblea. A proposta de la Comissió Executiva s’aprova
que la Mesa estigui formada per Pepe Mascaró com a President i Damià Coll com a Vocal i
Secretari d’Actes.

3. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
S’aprova per assentiment.

4. Aprovació de l’acta del 2n Congrés de Més per Menorca
S’aprova per assentiment.

5. Pla de feina de la Comissió Executiva a partir del 2n Congrés
Pren la paraula el Coordinador General Damià Moll, qui presenta els membres de la Comissió
Executiva elegida en el II Congrés i recorda el càrrec i les tasques que desenvolupen:
Coordinador General: Damià Moll
Secretari d’Organització: Eduard Riudavets
Secretari de Finances: Pep Castells
Secretari d’Actes: Damià Coll
Patri Font i Cati Ferrer: relació amb associacions i organització d’activitats
Raül Escandell: seguiment de premsa
Elena Vilchez, Raquel Marquès i Miquel Maria: formació
Joan Ximenes: joventut
Bep Juaneda: Coordinador de la Comissió de Càrrecs
Damià Moll, Eduard Riudavets i Pep Castells: relacions amb altres forces polítiques
Pepe Mascaró representant de l’agrupació local de Ciutadella.
Víctor Ferrer de l’agrupació local de Més a Alaior.
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També explica la dinàmica de funcionament i els principals objectius de la Comissió
Executiva. Per finalitzar es mostra disposat a recollir les aportacions, queixes i
suggeriments dels adherits per millorar i assolir l’objectiu que Més per Menorca es
converteixi en una força política decisiva a Menorca.

6. Informacions diverses:
a. Dia a dia del temps de pandèmia
Miquel Maria explica la feina feta en el Consell Insular de Menorca: el mateix dia de la
declaració de l’estat d’alarma l’equip de govern va fixar una reunió setmanal per tractar la
crisi provocada pel COVID-19, reunions bàsicament informatives per part de la presidenta,
qui n’ha fet una gestió molt centralitzada, igual que el GOIB i el Govern de l’Estat. Això li ha
suposat, per bé i per mal, un gran protagonisme. Els consellers de Més per Menorca han
treballat en un escenari de post-crisi, donant continuïtat als projectes dels departaments
que gestionen i intentant multiplicar la col·laboració amb els ajuntaments. De moment s’ha
aconseguit crear una convocatòria pública d’ajuts per al 3r sector, però serien necessaris
més recursos. Per la seva part, el PSOE ha creat unes expectatives entre el sector econòmic
que difícilment es podran complir.
Per altra banda, el GOIB practica l’unilateralisme. Amb l’excusa de la crisi econòmica existeix
el perill que intenti laminar el pressupost de les àrees que gestionam, a la qual cosa ens hem
anat oposant. La situació és molt dolenta però també serà una oportunitat per Més per
Menorca.
Per acabar demana als presents que manifestin si des de fora perceben aquesta situació.
Pep Castells comenta que en el Parlament la situació és diferent, ja que Més per Menorca
no gestiona en el GOIB. A partir de la declaració de l’estat d’alarma el Parlament quasi es va
paralitzar, tan sols funcionava la Diputació Permanent. Atès que només podia intervenir la
portaveu del grup mixt (en aquell moment Sílvia Tur) el parlamentaris de Més per Menorca
quasi vam desaparèixer del mapa. Els nostres esforços es van centrar en recuperar
l’activitat parlamentària, cosa que finalment vam aconseguir.
Jordi Orell: no sé si la batalla política interna en el CIM ens aporta res de portes a fora.
Personalment desconec les propostes de Més en el CIM.
Rafa Muñoz agraeix la feina feta en el CIM i Parlament i opina que els pocs recursos
disponibles s’han d’utilitzar de forma efectiva i útil. Ara Maó té un full de ruta que s’hauria
d’aprofitar per revifar l’economia local. Hem d’anar cap a una relocalització de l’economia i
no estar tan pendents dels lobbys econòmics.
Montse Morlà agraeix la feina feta als consellers i parlamentaris. Creu que la majoria de la
ciutadania no identifica la feina de Més per Menorca, que segurament queda diluïda dins
l’equip de Govern del CIM, però tenim clars els nostres objectius i hem de seguir així.
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Pau Obrador: em sembla que els ajuntaments han sortit més ben parats que el CIM d’aquesta
situació. L’Estat Espanyol ha tingut un problema de comunicació, agreujat per la premsa
sensacionalista. Més per Menorca ha sabut jugar bé, no cridar, defensar l’esperit ecologista;
valoro la calma que heu tingut perquè és essencial en una situació tan complexa com
aquesta i crec que el futur no serà tan dolent com ens han venut. Hem de fer un esforç per
no desviar-nos del nostre full de ruta.
Pep: respecte al comentari d’en Rafa, crec que és el que hem fet, reconstruir en verd. La
Comissió Executiva va aprovar un document que va incorporar aportacions d’en Jordi Tutzó,
entre altres. Però aquest discurs té el punt feble de la rapidesa que requereix el moment,
perquè aquest estiu la gent ha de treballar per menjar. Hem de poder donar respostes
immediates, a curt termini; si no se’ns pot veure com a uns il·luminats.
Bep Juaneda: tal vegada la distància entre la percepció dels adherits i la feina feta és que el
dia a dia dels càrrecs públics ens menja, i a vegades no sabem comunicar el que feim. En el
CIM la feina ens ha desbordat per intentar estar al costat dels sectors de les àrees que
gestionam, i també dels ajuntaments. Hem de cercar mecanismes perquè la informació sobre
el treball que feim arribi al ciutadà.
Eduard Riudavets: un secretari d’organització té una visió global perquè li arriba quasi tot el
que passa. Des de l’Executiva procuram donar visibilitat a la feina dels nostres càrrecs a les
xarxes i premsa. Les actuacions i el missatge dels representants de Més per Menorca als
ajuntaments, CIM i Parlament han tingut coherència, en cap moment no hem caigut en la
improvisació i no ens hem plegat al discurs de pensament únic que vol implantar el PSOE;
som un dic de contenció front a això. Tot i això, ens hem d’esforçar més. Els adherits haurien
de ser la corretja de transmissió del nostre missatge.
Maite Salord: el paper de Més en el CIM en els últims mesos no ha estat fàcil perquè hem
tingut poc espai. Hem expressat el nostre malestar però sense criticar públicament perquè
no és el moment adequat, i hem continuat fent feina. No és casualitat que en els últims dies
la gran majoria de comunicacions que surten del CIM són de Més. La feina que hem fet
donarà fruits, crec que la política de proximitat té transcendència i acaba arribant a la gent.
Si hi afegim l’altaveu del Parlament i la recent contractació d’un responsable de comunicació
crec que la situació no és dolenta, i som moderadament optimista. Hem de ser positius i tirar
endavant.
Miquel: agraeixo aquestes aportacions. Ens hem guardat de fer públiques les critiques al
PSOE perquè a l’electorat no li agrada que un parit desestabilitzi un govern de pacte, però
crec que és important que conegueu aquestes coses internes del CIM. Respecte al que ha
comentat en Jordi, el CIM no té competències en educació; ens hem centrat on podíem incidir,
en el sector 0-3 anys. Quan a les iniciatives de Més, coincideixo amb la necessitat de
comunicar millor i diferenciar-nos dels altres partits. En les darreres setmanes ens hem
reunit per videoconferència amb unes 600 persones en esports, cultura i educació, la qual
cosa ens permet arribar directament a les persones.
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Jordi: quan a comunicació, crec que ens falta personalitzar, que els càrrecs s’han de
visibilitzar més, posar cara i ulls a la notícia. I també millorar en l’àmbit audiovisual, cosa que
Podem fa molt bé.

b. Decret Llei de mesures d’impuls a l’activitat econòmica i de simplificació
administrativa
Pep: en general, la nostra estratègia ha estat no fer una oposició sagnant, hem aplicat
empatia i hem defensat el GOIB. Excepte en aquest decret, que no podíem deixar passar
perquè és contradictori amb el nostre discurs. És molt perillós perquè va en contra de la
reconstrucció en verd i lamina les competències del CIM. Ens hem centrat en el tema més
emblemàtic, que és l’augment del 15 % dels establiments hotelers. A més, ens han
menystingut absolutament, no ens han donat l’oportunitat d’aportar res. Per tot això hem
considerat que ens hi havíem d’oposar. De moment hem aconseguit que es tramiti com a
projecte de llei. Crec que el PSOE, que està acostumat a fer el que vol, ha quedat ferit, per
la qual cosa intentarà que el decret s’aprovi tal com està. Per altra banda, el paper de Mes
per Mallorca en aquest assumpte ha estat poc brillant. Es van comprometre a no aprovar-lo
en el Consell de Govern però després no van aguantar la pressió. Aquí tenim un problema;
tenim bona relació amb ells però no sempre ens podrem alinear amb ells, no és un escenari
òptim. M’agradaria conèixer la vostra opinió.
Laia Obrador: amb aquest decret llei tenim l’oportunitat d’arribar a altres sectors de la
societat fent accions concretes, posant exemples de temes que la ciutadania no vol (sales
de joc, augment del 15% dels establiments hotelers...).
Pilar Arguimbau: hem aprofitat els errors del GOIB per fer-nos visibles i intentar corregir
aquests errors i ho veig molt bé. Estic d’acord amb Pep que el tema educatiu està molt
polaritzat, però tenim molts votants en aquest sector. Les instruccions de la Conselleria no
s’han pactat amb els sindicats i no es tenen en compte les nostres opinions; s’hauria de
confiar més en el professorat.
Víctor Ferrer: en Comunicació la feina que es fa en el CIM és diferent a la del Parlament.
Intentam fer una comunicació extensiva, elegir bé quines gestions ens donaran rèdit polític,
fer una feina de proximitat, treure informació setmanal dels ajuntaments. Ens esteim
activant bastant bé i vull agrair a na Marina la seva ajuda.
Pau: és important elegir bé en quines batalles entram, però no estar en batalla
constantment. Hem de lligar el nostre posicionament al discurs econòmic. Em sembla
important concretar més quines mesures proposam, més que tenir un posicionament
ideològic. Crec que el tema educatiu caurà pel seu propi pes.
Eduard: veurem quin és el posicionament del PSOE a partir d’ara. Hem d’esperar una mica,
però dubto que vulguin negociar el projecte de llei amb noltros; en qualsevol cas jo seria
prudent, esperaria a fer accions en contra per si al final hi hagués negociació amb el PSOE.
D’acord amb na Pilar en que hi mal estar en el món educatiu; es fan les coses sense tenir en
compte l’opinió dels docents, passant de l’autonomia dels centres. El missatge bàsic, que
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hem de recollir i tractar a l’Executiva, és que no es pot fer la desescalada sense tenir en
compte l’opinió de la comunitat educativa. També estic d’acord amb en Pau quan a tenir un
discurs econòmic; l’Executiva ha elaborat un document que ens servirà de full de ruta.
Damià Moll: n’Eduard ha comentat moltes de les coses que volia dir. Gràcies a la feina den
Víctor difonem informació de qualitat; és important controlar els tempos informatius.
Pep: d’acord amb n’Eduard, depèn de si negociam i de què volem ser. Podem aportar coses
(afegir-hi temes d’energia renovable) o oposar-nos al decret; crec que hem d’anar pel camí
intermig. Quan al que ha comentat na Pilar, noltros no hem anat a cercar cap conflicte; una
cosa és fer accions de control al Govern i una altra és que totes aquestes accions es facin
públiques. La nostra feina té un cert impacte a les xarxes socials de Mallorca, però no passa
tant a Menorca i això és preocupant; hem de trobar la manera de difondre més la nostra
feina. Estic d’acord en lligar la reconstrucció verda amb l’economia. El creixement del 15%
hoteler és un exemple de destacar coses concretes del decret. En educació, els sindicats no
han beneficiat els docents perquè s’han centrat massa en els prejudicis que poden patir, i
això no és ben vist per la societat. Les inversions en l’impost de turisme sostenible els hem
posat damunt la taula en el debat parlamentari.
Laia: he fet la proposta per preparar les al·legacions en el debat parlamentari i avançar les
línies de treball de Més a la ciutadania. Quan a educació, una part dels docents estan
disgustats amb l’actuació dels sindicats perquè ara estan fent més feina que mai però no
ha arribat al carrer.
Eduard: té raó en Pep quan diu que no tota la feina s’ha fet pública. No he volgut dir que
hem de fer seguidisme dels sindicats, perquè no han escoltat els docents, però si tothom
està emprenyat és perquè les coses no s’han fet bé. S’ha d’analitzar molt bé, i si és
necessari, donar una resposta pública.

7. Torn obert de paraules
Jordi: quan a la carretera general, llenço el tema però millor en xerram amb més temps a una
altra assemblea.
Montse: tema educació: els missatges ambigus i contradictoris són fruit de la falta de
recursos econòmics, la Conselleria no podria aportar mascaretes per a tothom i, a partir de
setembre, més recursos humans. Serà inviable desdoblar grups i espais.

S’aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
el President,

el Secretari d’actes

Pepe Mascaró

Damià Coll
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