ACTA DE LA XLVIX ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE MÉS PER MENORCA

Data:
Hora:
Lloc:

8 de juliol de 2021
de 19.30 a 20.25 hores
per mitjans telemàtics

Assistents:

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

Ordre del dia.
1.
2.
3.
4.

Benvinguda
Constitució de l'Assemblea de Més per Menorca
Informació sobre els canvis al Consell Insular de Menorca
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 19.37 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.
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3. Informació sobre els canvis al Consell Insular de Menorca
Damià Moll: la renúncia de Maite Salord com a consellera del CIM ha propiciat un seguit de
canvis en l’organigrama de Més per Menorca. Volem agrair a na Maite, que ja va anunciar que
no es tornaria a presentar i deixaria la primera línia de la vida política, la feina feta i tenim
el màxim respecte per la seva decisió. Quan ens va comunicar la seva renuncia l’Executiva
es va posar a treballar per plantejar a l’assemblea el nou organigrama. Per una banda s’ha
de resoldre la successió de na Maite a Medi Ambient, i per lògica, la persona que l’ha de
substituir és en Bep Juaneda, el següent de la llista electoral del CIM; alhora, en Bep haurà
de renunciar al càrrec de director insular. Per altra hem de decidir qui ocupa la
vicepresidència, que és un càrrec sense massa contingut. Hem pensat que, per mèrits
indiscutibles i per ser en 2n de la llista al CIM, ha de ser en Miquel Maria. Per no acumular
càrrecs, si en Miquel assumeix la vicepresidència hem considerat adient que el càrrec de
portaveu, que serà la veu del partit, l’assumeixi una altra persona. La Comissió Executiva,
després d’escoltar els consellers, ha considerat adient que, atès el seu bagatge polític, en
Bep Juaneda sigui el portaveu titular de Més per Menorca, tot i que tots els consellers hi
participaran ja que na Paqui serà la portaveu suplent, d’alguna manera es mancomunarà
aquesta tasca. Finalment, esteim fent feina per cobrir la vacant de director insular que ha
deixat en Bep. Aquesta és la situació i la redistribució de tasques en el CIM. Esteim a la
vostra disposició per resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema.
Miquel Maria: efectivament, és el que hem compartit tant consellers com la Comissió
Executiva. A considerar, que en Bep sigui membre de l’Executiva per ser el portaveu titular
de Més; per altra banda, hem de tenir en compte que el portaveu té un suplent, que serà na
Paqui. Per interès nostre hi pot haver un repartiment de temes en comissions, òrgans
col·legiats, etc. Quant a la direcció insular, vam valorar que tengui un perfil polític clar, no és
necessari que sigui adherit però sí que tengui afinitat, i millor si té experiència i projecció.
És interessant que conegui l’àmbit de l’esport i comparteixi la filosofia que hem impulsat
aquests anys, un model de feina transversal en tota la conselleria. I si pot ser, que estigui
vinculat a l’àmbit educatiu. És un perfil bastant exigent. Tres persones a qui ho hem
demanat han declinat l’oferiment, una altra estem pendents que contesti, i tenim altres
noms amb el perfil que hem comentat. Si algú vol proposar noms seran benvinguts. Esperam
tenir un nom en pocs dies per ocupar el càrrec i us ho comunicarem.
Oriol Baradad; vull felicitar en Bep, conec la seva capacitat de treball i sé que serà un gran
conseller. No estic d’acord amb aquesta proposta, crec que en Miquel podria continuar com
a portaveu i Bep ser vicepresident. Volíem que l’Agencia Reserva de la Biosfera tingués molt
pes i per això hi vam concentrar la vicepresidència, i crec que, per estratègia política, s’hauria
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de continuar en aquesta línia. No entraré en el càrrec de portaveu. No crec que sigui una
qüestió que en Miquel ho faci millor o pitjor.
Laia Obrador: vull donar l’enhorabona a en Bep per aquesta nova etapa. No acab de compartir
els arguments de n’Oriol. Justament per estratègia política no s’entendria que en Miquel
Maria no tingués la vicepresidència, aquest és el pas natural, independentment de donar
rellevància a la Reserva de la Biosfera. Això donarà aire a en Miquel, que va tapat de feina.
El càrrec de portaveu té una tasca molt important, hem d’anar de la mà tots junts compartint
les feines.
Damià Moll: per definir el nou organigrama ho hem tractat a dues reunions de l’Executiva i
entre els membres del CIM. L’escenari que comenta n’Oriol ens l’hem plantejat, i vam
considerar més adient la proposta que hem explicat. Quedaria estrany que la vicepresidència
no fos per en Miquel, per tradició, per mèrits i per continuïtat de la llista electoral. La feina
de portaveu no és fàcil, hem de tenir una resposta ràpida i coherent del partit, i vam apostar
per mancomunar aquesta feina, tot i que en Bep serà el titular. Ha estat una decisió
consensuada i molt pensada.
Pep Castells: l’Executiva va validar la proposta de l’equip de Més en el CIM. Hi ha un equilibri
de molts factors i canviar una peça sense que els companys del CIM ho vegin clar és una
mica arriscat, els hi hem de facilitar un opció que vegin assumible. Crec que seria una mica
agosarat esmenar aquesta proposta des de l’assemblea. L’estratègia de 2019 tenia a veure
amb les persones que hi havia en aquell moment. Mantenir la mateixa estratègia no sembla
argument suficient quan canvien aquests elements. I tampoc crec que s’hagi dut a terme
l’estratègia perquè en Miquel és qui ha tingut més protagonisme, i na Maite no ha necessitat
el paper de vicepresidenta per tenir presència pública. Hi ha camp per córrer i haurem de
decidir com ho explicam. El paper de portaveu és important. En Miquel té el repte de donar
la màxima rellevància a la seva feina. Em decanto per validar la proposta dels companys del
CIM. Quant a la participació d’en Bep a l’Executiva, que hi ha de ser, penso que tindrà una
càrrega de feina molt gran i em fa por que la coordinació de càrrecs pugui quedar desatesa.
Per altra banda, hauríem de fer possible que els consellers i diputats siguin membres nats
de la Comissió Executiva.
Eduard Riudavets: sobre el que planteja n’Oriol, s’ha debatut abastament durant dues
reunions de l’Executiva. Quant al buit estatutari que l’assemblea validi aquests temes, tal
vegada s’hauria de corregir; tampoc està previst el que comenta en Pep. A la propera reunió
tractarem la reestructuració de la Comissió Executiva per tal de resoldre la càrrega de feina
que se li ve damunt a en Bep. Quant a l’acumulació de càrrecs, la idea és que si dividim
vicepresidència i portaveu donarem visibilitat als dos càrrecs i més pes al portaveu suplent;
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crec que serà beneficiós per al partit. És important el director insular, s’està fent feina per
trobar aquest perfil tècnic i també polític, que no és fàcil. Aquestes situacions, que he viscut
altres vegades, són moments de certa incertesa que són inevitables. És primordial no
traslladar sensació de dubte o dificultat a la gent. De portes endins tot el debat necessari,
de portes a fora no s’ha de confondre la ciutadania.
Bep Juaneda: us agraeixo les felicitacions, em fa il·lusió el nou repte però em fa pena no
coincidir amb na Maite. No domino l’àrea de Medi Ambient però puc aportar coses. Quant a
la responsabilitat, vaig dir que em poso a disposició del partit, és important posar per damunt
de tot el bé comú, el projecte de futur. Li tenc molt respecte a la càrrega de feina que tindré,
i em fa més il·lusió continuar sent coordinador de càrrecs que portaveu del grup. Si es troba
una solució i puc anar combinant les dues tasques molt millor. És imprescindible que hi hagi
un treball d’equip perquè no domino tots els temes, cadascú de nosaltres pot aportar coses
importants. Estic a la vostra disposició pel que necessiteu.
Oriol Baradad: Bep, en l’època de l’Ajuntament de Ciutadella vam dur un vaixell a vegades
molt important, tenc clar la confiança que et tenc perquè et conec bé en la gestió del dia a
dia. No pretenc fer una votació avui. Per a mi és important seguir una línia política general
perquè tothom val per fer-ho. Abans de canviar res deixaria passar el temps, a veure si convé
fer canvis o no.

4. Torn obert de paraules
Laia Obrador: no sé si coneixeu el problema amb la licitació del transport escolar d’instituts i
escoles que ha fet la Conselleria d’Educació. En algunes línies han ajuntat els fillets en busos
grossos. A Llucmaçanes el transport s’hauria de fer en bus petit perquè un de gros no hi pot
entrar, però les bases no ho contemplen. S’ha impugnat la licitació per altres temes. Crec que
també afecta alguna línia de Ciutadella.
Pep Castells: no el conec. Dimarts tenim una reunió a la Conselleria d’Educació; tot i que hem
de xerrar d’altres coses ho puc comentar perquè portarà molts problemes a les famílies a
principi de curs. Sembla que la licitació està mal feta, per tant té mala ferida.
Eduard Riudavets: no és la primera vegada que passa, des de fa temps hi ha una tendència a
restringir el transport escolar. Per altra banda, us recordo que al setembre farem una
assemblea per elegir els membres de la Comissió de Primàries; la Comissió Executiva els
proposarà i l’assemblea els ha de validar.
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Miquel Maria: si em podeu passar informació sobre el transport escolar, a vegades és més
efectiu saltar-se el Delegat Insular i anar directament a la Directora General.

Després de desitjar un bon estiu a tothom, el president dona per acabada l’assemblea, de la
qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari

Damià Coll

El President,

Pepe Mascaró
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