ACTA DE LA XLVIII ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA
Data:
Hora:
Lloc:

4 de juny de 2021
de 19.00 a 20.50 hores
per mitjans telemàtics

Assistents:

fins a 34 adherits i adherides de Més per Menorca amb dret a vot.

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 i aprovació, si escau, dels comptes del partit corresponents a l'exercici de
2020.
5. Presentació i aprovació del reglament de primàries per les eleccions insular i autonòmiques
de 2023.
6. Presentació i aprovació de la fórmula electoral per a les eleccions generals.
7. Informació sobre la Fundació Menorca Futur.
8. Torn obert de paraules.

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 19.09 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
d’actes.
3. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
S’aprova per assentiment.
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4. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes del partit corresponents a l'exercici
de 2020.
Pep Castells explica el pressupost que es va aprovar, el realitzat i la diferència final, i que
l’any passat van coexistir alhora les comptabilitats de la coalició i del partit. Els ingressos per
aportacions de les institucions i dels càrrecs públics no han variat. En canvi hem tingut menys
despeses de les pressupostades perquè la contractació del responsable de premsa es va
endarrerir, i durant uns mesos el sou va ser menor del previst. A més, per mor de la pandèmia
es van fer menys activitats de les previstes. El partit va donar 6.000 € a Creu Roja i Càritas
amb motiu de la pandèmia. El resultat de l’exercici és de 27.624,48 € positius. Ara mateix el
partit té un actiu corrent de 123.000 € i un passiu corrent de 2.834 €, de manera que la
situació econòmica és molt sanejada.
Pepe Mascaró aclareix que els donatius a Creu Roja i Caritas no es va fer en metàl·lic sinó en
material de la cooperativa del camp de Ciutadella.
Després de procedir a la votació, s’aproven els comptes de Més per Menorca de l’exercici
2020 per 24 vots a favor i 7 abstencions.
5. Presentació i aprovació del reglament de primàries per les eleccions insular i
autonòmiques de 2023.
Pepe Mascaró: en primer lloc hem de decidir si es poden presentar caps de llista o equips
tancats (opcions A i B, o C i D)
Joana Gomila: em va sobtar aquesta proposta de decidir entre equips o individuals. No tenc
clar que anem a votar.
Eduard Riudavets: a la darrera assemblea vam dur 6 propostes i com que el debat es va
centrar en la conveniència o no de presentar equips tancats no vam veure clar votar aquelles
propostes. Vam decidir canviar perquè la mecànica fos més funcional, perquè el debat no fos
entre 6 opcions i que alguna guanyés amb molt pocs vots de diferència.
Joana Gomila: no vaig estar a la darrera assemblea i segurament em vaig perdre coses, però
em sembla una manera rara de decidir-ho, tot i que entenc que 6 opcions són massa. Per la
meva experiència a Ciutadella, som totalment partidària dels equips, almanco d’un petit grup
de persones, sobretot alhora de gestionar. Ho vaig posar com a condició per presentar-me a
les eleccions. Crec que és essencial la formació d’un equip per treballar i gestionar bé.
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Raül Escandell: les primàries que votarem no són per elegir candidats/es als ajuntaments sinó
al CIM i Parlament, on hi ha la possibilitat de triar col·laboradors com secretaris, directors
insulars, etc. Votaré per les opcions obertes perquè crec que les altres no serien realment
unes primàries. Si es volen fer equips tancats que no es diguin primàries, ho poden
proposar directament des de l'Executiva i aprovar a l'assemblea.
Nel Martí: el model d’equips està molt pensat per a la gestió, i jo crec que la part política
també és molt important. Crec que fins ara el sistema anterior ha funcionat i que ara toca
aprofundir en el procés de participació, de la militància, la paritat, la radicalitat democràtica,
d’acord amb els principis del 1r congrés. Puc entendre el sistema d’equips, però em fa por que
algunes persones molt vàlides poden quedar fora, i pot generar dinàmiques que poden no ser
positives. L’equip ha de formar part de l’ADN de Més, tenim l’obligació de fer feina en equip,
però crec que un sistema d’equips en les primàries de Més seria fer un pas enrere respecte al
que vam aprovar en 2016. Generaria tensió i malestar i no és el moment adequat.
Bep Juaneda: no fiava intervenir ara però tal vegada no tindré l’opció d’intervenir en la
primera votació, amb la qual no hi estic d’acord. Em fa sentir incòmode escoltar que el sistema
d’equips és tancat. No té perquè presentar-se un únic equip. Dins la Comissió Executiva
anterior ja hi havia les diferències que hi ha avui respecte a aquest tema. Faig la proposta D:
que es puguin presentar equips i també persones individualment perquè l’objectiu és
integrar. Estic convençut que el treball en equip no tanca res, les coses s’han de treballar,
hem d’integrar persones per una finalitat col·lectiva. Apostaria per un format d’equips i faig
una proposta per integrar les dues visions.
Montse Morlà: a Sant Lluís vam fer unes primàries pures i dures, i he tingut la mala
experiència de presentar-me a unes eleccions sense conèixer les persones que
m’acompanyaven. En el dia a dia no érem resolutius, les reunions es feien eternes. Si em
tornés a presentar ho faria si tingués un equip perquè fos més operatiu i pràctic.
Joana Gomila: no estic d’acord amb que CIM i Parlament siguin tan diferents dels ajuntaments,
tots anem a gestionar i fer política. Per altra banda, crec que si quedarien qüestionades les
primàries que hem fet fins ara però no ens atrevim a dir què pensam. No som massa partidària
de les primàries perquè abans ja hi ha hagut pactes, poden ser democràtiques o no,
segurament ni per equips ni primàries són la panacea. Vull desmitificar les primàries, no és
més ni menys democràtic que un sistema per equips.
Pau Obrador: voldria defensar l’opció D. D’acord amb la llei, el CIM és una institució de caràcter
municipal. Crec que votar grups millora la diversitat, tan ideològica com geogràfica, una llista
ha de tenir un cert equilibri ideològic, de perfils. Per a les primàries del CIM de 2019 es va fer
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molta feina abans. A les primàries no voten els electors sinó els militants. No és correcte
qualificar de poc democràtic un sistema d’equips quan es poden presentar candidats/es
individualment.
Maite Salord: com na Joana i en Pau, he estat defensora de la feina en equip, tant si gestiones
com si fas oposició. Aporta equilibri i pots sumar persones de perfils diferents. És cert que les
primàries, tal com s’han fet fins ara, no han generat problemes. Ara es tracta de millorar el
sistema amb aquestes opcions perquè s’obren més possibilitats i es garanteix que l’elecció
sigui democràtica.
Maria Joan: m’ho mir des de fora i veig coses que no em fan feliç. Si s’ha de fer feina en equip
perquè són del mateix partit no veig quin problema hi ha. Les individualitats em fan més por
que els equips, un equip cohesionat que representi diferents edats, geografia, etc. m’inspira
més confiança que individus tot dols. Tot d’una es capta un equip cohesionat, i no és poc
democràtic. No hem de mesclar eleccions generals amb locals i autonòmiques. L’esforç que
ha de fer un equip per ser plural és molt millor.
Pep Castells: tot i que som partidari d’un sistema individual reconec que les propostes
d’equips tenen aspectes positius, com dissenyar una candidatura amb equilibri territorial, i
que la confrontació d’idees és més potent que en un sistema individual. Fins ara a les
primàries s’ha presentat una sola persona. Els inconvenients que veim en els equips també
els tenim a les opcions individuals.
Raül Escandell: entenc que les primàries són per triar persones, no equips. S’hauria de veure
si hi haurà més d’un equip i si es confrontaran aquestes idees. Em reitero, no és el mateix
CIM que ajuntaments. A un ajuntament qui es presenta governa junt, en el CIM l’equip es
conforma després de les eleccions. Segurament són més lògiques unes primàries en equip a
un ajuntament que al CIM. No crec que es pugui comparar el cas de Sant lluís amb el de Més
per Menorca. Les primàries que s’han fet fins ara han funcionat perquè Més ha tret tres
consellers.
Nel Martí: el debat no és per decidir quin sistema és més democràtic, sinó quin model és el
més adequat per elegir els nostres candidats. Si no s’ha fet una diagnosi de les mancances
del sistema anterior no entenc perquè s’ha de canviar. Ja sé que la gestió està lligada amb la
política, però tal vegada és un problema per a noltros. El CIM és el govern de Menorca, no sé
perquè un sistema d’equips assegurarà l’equilibri territorial, dependrà de la feina feta, de la
cohesió del partit i d’altres coses. Un equip serà divers, o no. Hem optat per un mètode,
m’agradaria saber perquè s’ha de canviar. L’altre document xerra de primàries obertes, no sé
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com s’aguanta aquesta posició. Hauríem de seguir una certa coherència, des del punt de vista
extern i intern.
Pau Obrador: voldria matisar que les primàries són un invent americà. A Amèrica i Anglaterra
només s’elegeix una persona, no existeixen les llistes electorals, les primàries són per càrrecs
uninominals. A Amèrica tot elector està adherit automàticament a un partit o altra, per la qual
cosa és molt més representativa de l’electorat.
Oriol Baradad: tenia una sèrie de dubtes, perquè s’ha de canviar ara, i avui se m’estan
resolent. De les 4 propostes la A no va enlloc, la C tampoc, la B és la que teníem fins ara. Quan
a la D, que és la que votaré, entenc a Bep Juaneda perquè pot donar cabuda a més opcions.
Parlar ara és bastant complicat, crec que dins de Més hi ha moltes visions i difícilment anirem
tots a una. Em preocupa la salut de Més perquè crec que hi ha tensió i visions molt diferents,
no sé si cadascú defensa els seus interessos.
Pepe Mascaró: ara hem de votar si acceptam o no els sistemes d’equips a les primàries (C i
D).
Realitzada la votació el resultat és: a favor 12, en contra 10, abstencions 7.
Es repeteix la votació perquè algunes persones no han pogut votar: a favor 16, en contra 13,
abstencions 5. Per tant les opcions A i B queden descartades; queden la C i D.
Pepe Mascaró: ara hem de votar les 14 esmenes que s’han presentat.
Oriol Baradad: per anar més ràpid proposo que si ningú hi té res en contra quedin aprovades.
Eduard Riudavets: no es pot fer així.
-1a: art 4, línia 41: “Les llistes electorals resultants han de ser, cada una d’elles, paritàries i
en format cremallera, d’acord amb la legislació electoral”.
Nel Martí: és un matís a les esmenes posteriors relativa a legislació electoral.
Efectuada la votació el resultat és: a favor 24, en contra 5, abstencions 5. S’aprova.

-2a: afegir el nou article 4 bis: “A més de l’establert a l’article anterior, les llistes electorals
també hauran de complir amb el criteri de paritat pel que respecte als seus respectius caps
de llista al CIM i Parlament. Si com a resultat de les primàries les persones amb més suports
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per encapçalar les llistes del CIM i Parlament són dos homes, llavors ho serà només la
candidatura més votada. Encapçalarà l’altra candidatura la primera dona amb major nombre
de vots, i la resta de la candidatura es conformarà d’acord amb el suport obtingut.
Nel Martí: les llistes electorals al CIM i Parlament han de ser paritàries; afegeixo que també
els caps de llista han de seguir el criteri de paritat. És un criteri polític.
Raül Escandell: m’agrada la idea, però no sé si serà possible si només es presenten homos.
Joana Gomila: pens el mateix que en Raül.
Pep Castells: no ho veig clar perquè podem sostraure la voluntat de la majoria. Aquí sempre
hi ha lideratge femení, per això no veig la necessitat que sigui així. El resultat de les primàries
d’una elecció (CIM) pot condicionar l’altre (Parlament). Crec que aporta més problemes que
solucions.
Eduard Riudavets: entenc la idea però no la fórmula. Em grinyola que s’apliqui només si és
presenten 2 homos.
Maite Salord: pens el mateix que n’Eduard. Puc entendre la bondat de l’objectiu però no el
plantejament.
Bep Juaneda: el mateix que n’Eduard. Votaré en contra perquè les principals referents que
tenc en política són dones, vol dir que dins Més no existeix aquest problema.
Nel Martí: es tracta d’una mesura perquè les dones tenguin responsabilitats visibles dins el
partit, d’acord amb el feminisme igualitari que vam acceptar. Si s’està d’acord amb l’esperit
es pot adaptar fàcilment. Si tenim uns principis ideològics, feminisme, etc. hem de ser
coherents.
Oriol Baradad: entenc en Nel. Estic content que fins ara a Més hi hagi hagut un home i una
dona a cada llista, i em faria mal que es presentessin dos homes. No estic d’acord amb en
Pep, si avui som 32 la representació dels adherits és perfectament vàlida. Qui no ha vingut
és perquè no ha volgut.
Pep Castells: condicionar el gènere va més enllà d’açò, com qui és el cap de llista.
Efectuada la votació el resultat és: a favor 6, en contra 18, abstencions 9. Es rebutja.
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-3a: proposa afegir un nou punt a l’article 6: “Proposar un calendari amb els terminis per al
procediment de primàries, que haurà de ser ratificat per la Comissió Executiva del partit.”
Pepe Mascaró: Andreu, voldria dir eliminar la disposició addicional 3a.
Andreu Servera: perfecte.
Efectuada la votació el resultat és: a favor 25, en contra 4, abstencions 3. S’aprova.

-4a: afegir una frase a article 11: “Els candidats podran presentar-se a ambdues llistes, però
només en podran encapçalar una. En qualsevol cas, només podrà ser proclamat a una de les
llistes, d’acord amb el previst en el Reglament.”
Efectuada la votació el resultat és: a favor 20, en contra 2, abstencions 5. S’aprova.

-5a: incloure el nou article 11 bis: “Per tal de promoure la regeneració política a les
institucions públiques s’estableixen dos principis de limitació:
-No es podrà formar part alhora de dues llistes electorals.
-No es podrà ocupar càrrecs públics durant un període continuat superior als 10 anys en una
mateixa institució.
Aquestes dues mesures s’han d’incloure en el codi ètic del partit, que els aspirants a
candidats han de signar abans de concórrer al procés de primàries.”
Pepe Mascaró: crec que s’ha de retirar perquè demana fer uns canvis als estatuts i codi ètic,
i ara esteim discutint el reglament de primàries.
Nel Martí: la mantinc perquè demano que el reglament sigui coherent amb el codi ètic.
Joana Gomila: si s’ha d’acotar el temps i s’està gestionant no és lògic el termini de 10 anys, si
de cas haurien de ser 12.
Miquel Maria: estem mesclant coses de primàries amb altres. És pertinent que el reglament
de primàries determini si es pot formar part de dues llistes al mateix temps, però no el termini
de 10 anys.
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Nel Martí: no tenc cap problema en substituir regeneració per renovació. Els 10 anys fan
referència al balanç del codi ètic.
Eduard Riudavets: no vaig participar en la elaboració dels estatuts i codi ètic, i sempre he
defensat un màxim de 3 mandats. Crec que és una qüestió estatutària, no ho veig en el
reglament de primàries.
Bosco Gomila: d’acord amb n’Eduard; hi afegiria que no es pot obligar a plegar als dos anys
de sortir elegit.
Nel Martí: només vull que els papers ho reflecteixin, demano un acte de transparència.
Efectuada la votació el resultat és: a favor 3, en contra 16, abstencions 9. Es rebutja.

-6a: es proposa la supressió de l’article 16.
Oriol Baradad: l’objectiu és evitar que quan només hi hagi un/a candidat/a s’hagi d’anar a
votar. El 2019 vam patir per aconseguir que votés un percentatge acceptable d’adherits.
Entenc que l’article no s’hauria de llevar.
Maite Salord: penso com n’Oriol, el 2019 vaig haver d’animar la gent per anar a votar. El titular
del Menorca va ser que només havia votat un 30 % dels adherits.
Efectuada la votació el resultat és: a favor 1, en contra 16, abstencions, 10. Es rebutja.

-7a: proposa afegir el nou article 17 bis: “Un cop sigui pública la relació de persones
presentades la Comissió Executiva, oïda la Comissió de Primàries, convocarà una assemblea
del partit on a l’ordre del dia hi figurarà, com a mínim, la presentació dels diferents aspirants
al procés de primàries. Aquests aspirants podran utilitzar aquest espai per explicar les
motivacions polítiques que els han empès a presentar-se i demanar el vot als adherits.”
Eduard Riudavets: tot i que no crec en el sistema de primàries, crec important que els adherits
coneguin els candidats. No pot ser que es voti a persones que no es coneix de res. Que
venguin a una assemblea i que la gent pugui valorar de 1a mà si és un bon candidat.
Bosco Gomila: d’acord amb n’Eduard. I si només hi ha un candidat, no només pels adherits si
no també per la gent de fora.
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Efectuada la votació el resultat és: a favor 25, en contra 2, abstencions, 0. S’aprova.

-8a: proposa modificar l’article 21: “Punts preferents de votació. Els electors podran votar
presencialment a qualsevol mesa prevista a tal efecte. Així i tot, s’estableixen els següents
punts preferents de votació: els electors de Maó, Sant Lluís i Es Castell votaran a la seu de
Més per Menorca al carrer Cós de Gràcia 29 de Maó; els electors de Ferreries i Ciutadella
votaran a la seu del PSM al carrer Captius de Constantinoble 53 de Ciutadella; i els electors
d’Es Mercadal, Es Migjorn i Alaior votaran en el Centre de Convencions des Mercadal.”
Nel Martí: s’ha d’evitar que l’adherit hagi d’anar a votar obligatòriament a un punt concret.
Pepe Mascaró: si deixam que tothom pugui anar a votar on vulgui tenim l’opció del vot
telemàtic. Però si es vota presencialment, si no hi ha molta coordinació amb els censos de
cada taula per comprovar les votacions pot ser problemàtic.
Efectuada la votació el resultat és: a favor 2, en contra 15, abstencions 8. Es rebutja.

Pepe Mascaró: les esmenes 9, 10, 11 i 12 decauen perquè fen referència a les opcions A i/o
B, que han quedat fora.

-13a: proposa suprimir l’article 40 de les opcions C i D.
Efectuada la votació el resultat és: a favor 1, en contra 15, abstencions 7. Es rebutja.

Pepe Mascaró: la esmena 14 decau perquè fa referència a eliminar les opcions C i D, que han
quedat admeses a la primera votació.
Per acabar amb el punt es passa a votació els document complert amb les esmenes
corresponents.
Efectuada la votació el resultat és: a favor 18, en contra 0, abstencions, 4. S’aprova.
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6. Presentació i aprovació de la fórmula electoral per a les eleccions generals.
-1a: es proposa canviar la paraula “comú” per “compartit” a la pàgina 7 línia 201.
Efectuada la votació el resultat és: a favor 16, en contra 0, abstencions 5. S’aprova.
-2a: es proposa que el terme “Països Catalans” sols surt dues vegades en tot el text, poderlo incloure més vegades dins el document.
Efectuada la votació el resultat és: a favor 5, en contra 6, abstencions 10. Es rebutja.
-3a: es proposa canviar la paraula “patriarcal” per “heteropatriarcal” i incloure més endavant
la paraula “afectivosexual” a la pàgina 8 línia 267.
Efectuada la votació el resultat és: a favor 16, en contra 0, abstencions 5. S’aprova.

7. Informació sobre la Fundació Menorca Futur.
S’ajorna per a una propera assemblea.

8. Torn obert de paraules.
No n’hi ha.

El president dona per acabada l’assemblea, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari

El President,

Damià Coll

Pepe Mascaró
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