Acta de l’Assemblea del MICM VFP - GRUP IMPULSOR DE CONFLUÈNCIA MUNICIPAL celebrada
a Vilafranca del Penedès 18/09/2014
Ordre del dia:
1. Presentació : benvinguda als nous convidats i presentació del moviment.
Es dóna la benvinguda recordant que és la segona trobada oberta d’aquest moviment impulsor de
confluència municipal.
Es convida als assistents a revisar-ne les seves dades a la llista o bé a puntar-s’hi si són nous
assistents.
Es presenta com es desenvoluparà la sessió d’avui i es fa molt d’èmfasi en recordar que les
comissions les formen voluntaris i són obertes a qui s’hi vulgui sumar, s’informa que els interessats
en formar part d’alguna comissió es quedin al final.
Es recorda que l’origen d’aquest moviment, encara incipient, està vinculat al moviment Guanyem
Barcelona, i que des de Guanyem s’han ofert a assessorar el procés, si és que així ho decidim, com
també que podria venir algun dels impulsors a Vilafranca. Es fa èmfasi en què es troba molt
interessant la feina que estan fent Guanyem Barcelona com també les altres formacions o moviments
de caire polític: Podem, Procés Constituent, ICV, Netcat…Es fa especial atenció a la manera de
treballar de Guanyem com a model interessant a seguir.
Es comenta que la “marca” Guanyem ens facilita la comunicació i eixamplar la base social.
S’obre un debat si cal o no votar si ens volem dir GUANYEM, surten diferents opinions:
- Es planteja que potser és precipitat decidir el nom avui, que cal evolucionar més el projecte,
que potser podríem buscar un nom més propi. (Es fa la proposta de dir-se FEM PINYA)
- Es pregunta si hi ha altres alternatives, que si volem abastar la comarca.
- S’opina que cal denominar-nos d’alguna manera ja que se n’està començant a parlar i cal
donar-li un nom al moviment per facilitar tot el procés, recordant que el calendari pressiona, i
que ja s’han rebut demandes externes d’informació.
- Es posa damunt la taula que el nom que adoptem podrà, o no, ajudar a l’adhesió d’algunes
formacions.
- S’aporta al debat que cal posar en valor GUANYEM perquè ajuda a donar-se a conèixer.
S’acorda deixar aquesta decisió pel final de la reunió després d’haver presentat l’ideari i la proposta
d’organització.
2. Ideari-principis
La comissió d’ideari exposa la seva proposta i s’obre un torn de paraules.
S’acorda que es compartirà el document amb tothom perquè es puguin fer les aportacions que es
considerin, i s’avanci fent treball en xarxa.
Es valora positivament l’aportació del grup de l’ideari. Es debat quin tipus de vocabulari és el més
escaient per poder comunicar millor: si cal utilitzar mots com esquerres, progressistes, moviment
socials, democràcia radical, …
La comissió informa que han intentat fer una síntesi a partir dels punts en comú de diferents
formacions polítiques i/o moviments socials en sintonia amb el plantejament d’aquest moviment, i
que mica en mica haurà d’acabar sent més arrelat al territori.
Es fan algunes aportacions en el sentit de diferenciar el que és un ideari del que haurà de ser el
programa electoral. Seguint amb el programa electoral surt l’opció de buscar informació concreta
municipal per anar avançant en alguns temes i des d’ICV s’ofereix poder donar la informació que els
pugui arribar tot i que comenten que els tempus de l’actual ajuntament són molt curts. S’ofereix la
possibilitat de fer una sessió sobre com es pot fer la participació , com es podrien fer uns
pressupostos participatius.
Es veu clar que l’ordre a seguir és: ideari - com ens organitzem -programa.

Es comenta que ha sortit el concepte de renda mínima i que aquest no depèn directament de
l’Ajuntament, però es defensa perquè es vol fer èmfasi amb la ideologia que sí que voldrem que
l’ajuntament promocioni. També es comenta que la revocabilitat dels regidors està lligada a la
normativa existent, però sí que pot ser un compromís que s’agafi des d’aquest moviment.
Surt l’opció de fer comissions per treballar aspectes del document per separat.
S’informa de les persones que han format les comissions de treball i el grup gestor:
-

-

Grup gestor: Jaume Girona, Toni Llovet, Josep Sala, Josep Ràfols, Ramon Arnabat, Ton
Salvadó, Roderic Villalba, Bernat Hernández, Magda Salvadó, Toni Peñafiel, Jean Pierre, Lluís
Laguna, Jordi Moreno, Daniel Esplugas i Xavier Cadafal.
Comissió d’ideari: Jean Pierre, Jordi Moreno, Lluís Laguna i Ton Salvadó.
Comissió de proposta de treball: Toni Peñafiel, Daniel Esplugas, Xavier Cadafal i Roderic
Villalba.

3. Denominació del moviment impulsor de confluència municipal
Tal com s’ha dit anteriorment es deixa pel final.
4. Proposta de treball:
a. Funcionament
b. Calendari hipotètic
c. Comissions
La comissió que ha treballat aquest tema exposa la seva proposta.
Al final de l’exposició volen remarcar que és l’assemblea qui pren les decisions tot i que les comissions
han de tenir autonomia però tot ha d’acabar en assemblea, i que sempre que puguem treballem per
consens.
S’obre un torn de paraules:
Es recorda que caldria pensar en un grup que vetllés per l’expansió.
Es reflexiona sobre el consens, i es veu clar que quan es delibera és més fàcil acabar creant una
opinió per consens que si no es fa.
Es fa una aportació en el sentit d’incloure les problemàtiques del sector de pensionistes.
Es mostra interès per com es poden sentir còmodes les persones vinculades a formacions o
moviments polítics, es recorda que quan un moviment o partit manifesta que hi vol participar pot
formar part del grup coordinador. També es fa referència en com es dissoldran els partits dins el
moviment. S’observa que caldrà aclarir el paper dels grups polítics que es presenten a les eleccions i
els que no.
Es comparteix que la participació serà de diferents intensitats segons les disponibilitats personals.
Es veu fonamental el creixement a nivell de moviments socials, i es veu urgent crear un grup de
comunicació.
Des del Procés Constituent manifesten que es posaran a recolzar aquest moviment.
Es dedica una estona a debatre el nom, i després de sospesar diferents aportacions i recordant que
FEM PINYA és un nom d’un col·lectiu, per consens s’aprova: GUANYEM VILAFRANCA, i que el Ton
Salvadó faci el contacte amb GUANYEM BARCELONA per treballar el procediment d’adoptar el nom.
Cloenda/Acords
- Convocar una propera assemblea el 2 d’octubre a l’AAVV de les Clotes.
- L’equip coordinador es reunirà dijous vinent.
- Enviar el resum de la sessió, l’ideari i la proposta de funcionament aquest cap de setmana per què
es puguin fer les aportacions oportunes.
- Per la propera assemblea portar els mínims que es demanin des de GUANYEM BARCELONA.

