ACTA
XLVII ASSEMBLEA
“.. s’ha d’arribar a un punt on el transport
col·lectiu sigui una alternativa plena al
transport privat ..”
Data:
Hora:
Lloc:

16 d’Abril de 2021
19’30 h.
Telemàtica – enllaç:
https://us02web.zoom.us/j/82570288385?pwd=TU5JQUlsUGRUc
XkvOGs1Y3htSGpPdz09

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

Benvinguda.
Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Presentació candidats/es i elecció de dos “vocals”. (document adjunt)
Presentació i aprovació del reglament de primàries per les eleccions
insular i autonòmiques de 2023. (document adjunt)
6. Presentació i aprovació de fórmula electoral per a les eleccions generals.
(document adjunt)

7. Informació sobre la Fundació Menorca Futur.
8. Torn obert de paraula.
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Assistents:
33 adherits i adherides de Més per Menorca amb dret a vot.

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 19.38 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 Secretari.

3.

Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior

S’aprova per assentiment.

4.

Presentació de candidates i elecció de dues vocals per a la Comissió Executiva

Pepe: hem rebut 3 candidatures però una ha renunciat, per tant n’hi ha 2. No és necessari
votar perquè tan sols s’han de cobrir 2 vacants. Ara poden intervenir si ho desitgen.
Rita Ferrando: forma part de la JEM, des Castell. El meu pare em va ficar en el món de la
política, en Miquel Maria em va animar a presentar-me per aquest càrrec com a representant
de la zona de Llevant i em vaig animar.
Josepa Rubio: visc a Sant Lluís i crec que ja em coneixeu.
Pepe: s’aprova l’admissió d’aquestes dues persones com a vocals de la Comissió Executiva de
Més. Donam les gràcies a les dues persones que van deixar el càrrec per la seva feina i per
seguir participant a les assemblees.

5.
Presentació i aprovació del reglament de primàries per a les eleccions insulars
i autonòmiques de 2023
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Pepe: la primera part del reglament regula el funcionament de les primàries, les votacions,
etc., i la segona, que és la que s’ha de votar, són les 5 opcions que es presenten:
-opció A: eliminar el capítol XII. No es separaria per cap de llista i llista, ni tampoc hi hauria
possibilitat de conformar equips. S’ompliria de l’1 al tretze, més suplents. La més votada seria
el cap de llista i així successivament, respectant la cremallera de gènere.
-opció B: Cap de Llista. Els adherits que ho desitgin podran presentar-se a l’elecció del Cap de
Llista, tant en el cas del Consell com del Parlament. En aquest cas es donaria pas a dues fases
de primàries, la primera per l’elecció dels caps de llista i la segona per a la elecció de la resta
de la llista. En la segona fase es crearan dos grups de candidats, on es podran presentar tots
els adherits; el primer grup seran els elegibles entre el llocs 2 i 6, i el segon grup entre els
llocs 7 i 12. D’aquesta manera les persones que vulguin aparèixer en llocs de sortida es
podran presentar al primer grup, i les que es vulguin presentar per omplir llista sense desig
de sortir elegits es podran presentar en el segon grup. La Comissió Executiva es reserva el
dret de presentar el candidat que tancarà la llista.
-opció C: equips tancats. Els adherits que ho desitgin podran conformar, prèviament al procés
de primàries, equips tancats de quatre persones per a liderar una candidatura, tant en el cas
del Consell com del Parlament. Aquests equips hauran d’estar ordenats segons hagin d’anar
a la llista electoral i en format de cremallera de gènere. En cas de no aconseguir guanyar, els
components dels equips podran presentar-se a les primàries generals. La resta de llista
electoral es completarà amb els resultats de les primàries.
-opció D: cap de llista/equips tancats. Els adherits que ho desitgin podran conformar,
prèviament al procés de primàries, candidatura com a cap de llista o com equips tancats de
fins a quatre persones per a liderar una candidatura, tant en el cas del Consell com del
Parlament. En el cas d’equips hauran d’estar ordenats segons hagin d’anar a la llista electoral
i en format de cremallera de gènere. En cas de no aconseguir guanyar, els candidats i els
components dels equips podran presentar-se a les primàries generals. La resta de llista
electoral es completarà amb els resultats de les primàries.
-opció E: cap de llista/equips tancats de 5 persones. Els adherits que ho desitgin podran
conformar, prèviament al procés de primàries, candidatura com a cap de llista o com a equips
tancats de cinc persones per a liderar la candidatura, tant en el cas del Consell com del
Parlament. En el cas d’equips hauran d’estar ordenats segons hagin d’anar a la llista electoral
i en format de cremallera de gènere.
La votació es realitzarà així:
- 1a votació de les candidatures de Cap de Llista o d’Equip tancat de 5 persones.
- En el cas que guanyi la candidatura d'un equip la resta de la llista (del número 6 al 13) serà
escollit per la Comissió Executiva.
- En el cas que guanyi un/a cap de llista, es faria una 2a votació. En aquesta votació es triarien
les persones per ocupar els llocs del número 2 al 13.
Apareixerà una finestreta amb les 5 opcions i heu de triar. Les dues opcions més votades
passaran a la segona volta.
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Joan Albert Pons: es poden defensar les opcions?
Pepe: no està previst però l’assemblea és sobirana i ho pot decidir.
Nel Martí: em sembla que no hem tingut prou temps per fer esmenes. El procediment està
tancat, o podem esmenar les propostes? La B és la que més m’agrada, la que més encaixa en
l’esperit de primàries, però faria alguna matisació.
Pepe: l’opció D és la que més s’assembla al que dius.
Raül Escandell: es va incloure per animar la gent. Si s’ha de modificar em sembla bé la opinió
den Nel. Per mi primàries són les opcions A o B, les altres són una altra cosa.
Manolo Lora: d’acord amb en Nel i Raül.
Bep Juaneda: discreparia den Raül i Nel, entenc que fer unes primàries per equips no és limitar
la participació dels adherits. Formar equips ja és una passa per implicar-se des de la
perspectiva d’equip en un projecte. Per la meva experiència enfocar un projecte polític des
d’una perspectiva d’equip és important. Defenso l’opció E, que els adherits puguin triar entre
diverses opcions.
Nel: la perspectiva d’equips està relacionada amb la gestió, i les primàries no es fan pensant
en la gestió. Tot i que la participació i transparència també depenen d’altres coses. De
qualque manera, el lideratge també hauria de ser paritari. I avançar en altres línies com el
codi ètic, seguir aprofundint en les primàries i no fer passes enrere. Em preocupa la
coherència interna després del discurs que hem fet fins ara.
Pau Obrador: comparteixo tots els arguments, tan el sistema d’equips com de cap de llista.
No sé si hi ha manera de recollir totes pes opinions. No vull votar contra ningú.
Andreu Servera: som bastant partidari de l’opció B, que més o manco ha funcionat bé fins ara.
Tal vegada es pot intentar recollir la votació separada del 2 al 6, i la resta, si guanya la B, es
pot intentar fer una votació respecte l’esmena in vocce que ha plantejat en Nel.
Eduard Riudavets: crec que des de l’Executiva hem comés l’error de donar opció a esmenar la
proposta de la marca estable però no la de les primàries. L’assemblea és sobirana i pot
modificar la decisió de l’Executiva. La proposta de n’Andreu es pot modificar, s’ha de cercar
un procediment per donar opinió als adherits per elegir la millor opció possible.
Pepe: té raó n’Eduard. Però veig millor afegir una 6èna opció que modificar les que s’han
presentat, seria la F: cap de llista i resta de la llista.
Nel: no sé si és molt urgent. Repeteixo, veig més lògic donar més temps per esmenar,
presentar textos alternatius, altres propostes.
Raül: no m’agrada afegir un punt F perquè seria quasi idèntica a la B. Millor el que diu
n’Andreu.
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Pepe: els terminis no estan acabats, però l’Executiva ho ha debatut durant mesos. No veig
cap problema en aparcar aquest punt, donar opció als adherits a presentar altres propostes i
aprovar-les en una altra assemblea, d’aquí a unes setmanes.
Eduard: no hi ha molta urgència, però ens vam fixar un calendari per preparar les eleccions.
Crec que l’error s’ha produït en afegir dues opcions més a les tres que teníem inicialment.
Tenia la sensació que era un tema aprovat per l’assemblea, que havia de ratificar el sistema
anterior o un de nou. Per part meva, per tal d’afavorir la participació, si es considera que s’ha
de donar un termini per reflexionar proposo ajornar-ho a una propera assemblea perquè els
adherits puguin fer aportacions.
Pep Castells: s’ha de poder esmenar tot però els detalls ho compliquen. Decidir l’estructura
de les primàries és important, avui podríem votar quin model volem, que es prepari un
esborrany de reglament i que els adherits facin aportacions després per tal d’ordenar millor
el debat, per no barrejar les dues coses i evitar que el text tengui incoherències.
Joan Lluís Torres: en Pau demana perquè n’Eduard no creu en les primàries, se li hauria de
contestar.
Pepe: les opcions D i E donen les dues opcions: cap de llista i equip.
Júlia Álvarez: per fer-ho bé crec que s’hauria de fer com diu en Nel.
Bep: crec que, en cap cas, triar persones o equips és una passa enrere per posar marxa un
bon projecte polític.
Pau: proposo deixar el tema damunt la taula perquè no hi ha prou consens. Un sistema
assembleari no és només votar, també trobar consensos satisfactoris pel màxim de gent
possible. Per una banda no hem de reduir la democràcia, i per altra et voten per tenir un bon
equip de treball, per tant s’ha de fer un esforç per reduir el nombre d’opcions i trobar maneres
d’arribar a un acord que satisfaci el màxim de gent.
Nel: fer política és més que gestionar, si hem optat per aquest model no hem de fer una passa
enrere. Per coherència, el sistema d’equips no em quadra a l’aposta de primàries.
Pau: no crec que un sistema d’equips sigui poc democràtic. La votació pura i dura no vol dir
que sigui un reflex de la diversitat.
Eduard: Joan Lluís, ara no és el moment d’explicar-ho, seria una esmena a la totalitat del que
es va aprovar quan jo no hi era. Respecte a avui, ho han resumit bastant bé en Pau i en Nel.
Proposo deixar-ho damunt la taula, que l’Executiva faci un esforç per trobar fórmules menys
disperses, més concretes, que els adherits hi puguin fer aportacions i tornar el debat a
l’assemblea.
Joan Lluís: per mi un sistema de primàries per cap de llista té sentit quan només aspiram a
tenir un conseller i/o diputat, i per equips quan aspiram a obtenir 4 consellers i diputats; és
una qüestió d’ambició.
S’acorda dur a terme la proposta de n’Eduard.
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6.

Presentació i aprovació de la fórmula electoral per a les eleccions generals

Damià Moll: en primer lloc vull donar la benvinguda a les dues noves vocals de l’Executiva.
Aquest punt de l’ordre del dia ha quedat ajornat. Heu pogut seguir el problema generat per
Més per Mallorca, quan va anunciar unilateralment la creació de la marca electoral estable. Fa
temps que esteim treballant amb mallorquins, eivissencs i formenterencs per aconseguir una
marca electoral sobiranista. Hem generat diversos documents, bona part d’ells elaborats per
noltros. Aquest anunci unilateral, sense que els nostros adherits ho sabessin, ha generat una
crisi, per la qual cosa hem decidit aturar les converses. Hem fer un comunicat de premsa, que
us hem fet arribar, anunciant-ho. No pretenem tancar la porta definitivament, volem deixar
un badall obert per explorar quin recorregut té aquest projecte. Ja hem tingut altres episodis
similars, desacords amb els companys mallorquins.
Fede Caprari: crec que hagés estat millor consultar amb l’assemblea la suspensió del procés.
Tal vegada la decisió ha estat massa dràstica i ens pot fer perdre credibilitat entre la gent. Jo
hagués preferit seguir negociant.
Andreu Servera: si ens prenem un temps de reflexió, tenim un full de ruta? En quins tempos
i escenaris ens movem?
Damià Moll: és cert que pot deixar en entredit els polítics per no arribar a consensos. Però
crec que havíem de donar un cop d’atenció quan hi ha uns acords presos i algú tira pel dret
unilateralment. El diàleg ha perdut fluïdesa però no s’ha interromput. És cert que això genera
retard sobre el calendari previst inicialment. Personalment no descarto reprendre el diàleg
perquè el projecte arribi a bon port.

7.

Informació sobre la Fundació Menorca Futur

Damià Moll: els companys encarregats d’iniciar el procés vam elevar a la Comissió Executiva
un pla de feina i un esborrany d’estatuts de la fundació. La previsió és que al juny ho
presentem a l’assemblea perquè els adherits facin les consideracions que creguin oportunes.

8.

Torn obert de paraules

Fede: jo, que acab d’arribar, no sabria a qui votar. A part del model de primàries que acabem
escollint, tal vegada els/les candidats/es podrien presentar el seu projecte per enriquir més
el debat.
Eduard: ja m’ho havien comentat, i crec que és encertat. Vull recordar que el document de
primàries té dues parts: el model d’elecció i el procés en si. No estaria de més incloure aquesta
proposta den Fede; es podria fer a través del procés d’esmenes a l’assemblea.
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Pepe: aquesta qüestió està contemplada a la primera part del reglament de primàries. En
funció de la fórmula triada, qui es presenti pot donar a conèixer la seva candidatura, i està
previst en el reglament.

Després de comentar que segurament la propera assemblea tornarà a ser virtual, el president
dona per acabada l’assemblea, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El Secretari

El President,

Damià Coll

Pepe Mascaró

Menorca, dimarts, 11 maig de 2021
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