Assemblea de GUANYEM VILAFRANCA -moviment impulsor de confluència municipal
celebrada a les 20:00 del dia 23/10/2014, al local de l’Associació de Veïns de La Girada de
Vilafranca del Penedès.
Assistents: 37 persones de les que 8 son noves incorporacions
Es tracten els següents temes segons l’ordre del dia:
1. Exposició del treball dels grups
Grup ideari: document ideari
• Ètica: queda incorporat com a valor essencial. (S’aprofitarà la redacció definitiva del
codi ètic de Guanyem Barcelona: limitació de mandats, sou...)
• S’ha afegit junt amb el dret a decidir-ho tot i dret a l’autodeterminació.
• S’ha incorporat el concepte de vegueria reforçant la coordinació i cooperació amb
altres pobles de la comarca.
S’ha aprovat per la totalitat de l’assemblea amb 5 abstencions de persones que no
havien pogut llegir el document prèviament però que han manifestat a l’assemblea el
seu acord inicial i han manifestat que no volien ser un entorpiment.
Grup d’organització: document d’organització
• Redacció definitiva ja que no s’han rebut propostes de modificacions.
• El Grup Ideari acaba les seves funcions i que ja n’estan sortint d’altres.
S’ha aprovat per la totalitat de l’assemblea amb 5 abstencions.
Grup de continguts: esquema del programa
• Programa: es presenta l’esquema al que caldrà donar contingut. Consta de 4 grans
apartats cada un amb els seus subgrups: administració, territori i economia, drets i
serveis, ciutadania i participació.
• Donada la dimensió i diversitat de la tasca es proposa crear un grup de treball
específic per cada tema. Es sol·licita la col·laboració dels assistents per ampliar el
grup de treball
Es proposa i s’aprova per la totalitat de l’assemblea que el proper dijous es farà una
reunió el més àmplia possible per anar gestant aquest inici de grups de treball per
elaborar el programa. Es recorda que es podrà col·laborar no presencialment.
Grup de comunicació
• Visibilitat: actualment tenim presència en 3 àmbits dels 5 que es tenen com a
objectiu, facebook, twitter i pàgina web.
• S’està treballant en tenir una plantilla de pàgina web que contingui uns espais fixes i
una secció dinàmica.
• S’exposa el cost aproximat d’un domini amb unes prestacions de capacitat i comptes
de correu adequades a les necessitats del moviment
• Imatge pròpia
S’ha aprovat per la totalitat de l’assemblea.
2. Proposta de portaveus
Es presenten les persones proposades: en Josep Sala i en Daniel Esplugas.
• Hi ha representació de diferents edats però caldria afegir presència femenina.
• Han de ser les cares visibles de l’inici del moviment cara a la premsa.
S’ha aprovat per la totalitat de l’assemblea.
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3. Proposta d’acte de presentació de Guanyem Vilafranca
• Accions prèvies:
o Presència als mitjans de comunicació, ús dels emails, cartells pel carrer...
o Locals: S’han valorat diferents espais, aforaments i preus de lloguer i es proposa
la sala gran de l’Escorxador.
• Acte de presentació:
o Es concretarà la durada prevista, com s’organitzarà l’espai, la presència de
convidats i si acabar amb un torn de participació dels assistents.
o Es fan aportacions en el sentit que caldrà assegurar bé la presència als mitjans
abans de l’acte
o Caldrà convidar especialment a les diferents entitats al marge que s’hi vulguin
vincular
o Data: l’acte es farà abans del 15 de desembre.
S’ha aprovat per la totalitat de l’assemblea.
Es genera un segon debat entorn com i quan sortim a la premsa ( roda de premsa...)
S’acorda que l’equip coordinador ho acabarà de definir.
4. Extensió i confluència
Confluència L’objectiu del moviment és donar veu a tota la gent: a la cansada de les
males pràctiques i desconfiada amb els actuals representants, a la vinculada a
moviments i a partits en concret, a la que vol participar en la regeneració democràtica i
tothom amb la voluntat de confluir per ser una alternativa municipal.
Entitats que conflueixen: Procés Constituent, ICV i Podem que ho ratificarà en una
propera assemblea. (Un representant de Podem ho corrobora i exposa el seu procés).
En aquesta línia s’exposa que els partits que finalment s’hi vinculin renunciaran a les
seves sigles.
Entitats que no participen: La CUP que en un inici va participar en una assemblea ara no
assisteix. NeCat tampoc participa actualment tot i haver vingut a alguna assemblea
perquè està treballant per una coalició de partits.
La participació actual és individual: cada persona un vot.
Exposa que caldrà anar trobant la fórmula legal final per presentar-se a les eleccions.
Extensió: es necessari seguir ampliant la representativitat dels moviments socials i
créixer en nombre de persones i que caldrà crear un grup de Treball d’Extensió.
Es genera debat sobre la importància d’arribar al màxim de persones, d’escoltar posicions
favorables i no favorables, i de fer l’elaboració del programa amb molta participació. Es reprèn
el tema de la premsa i l’ús i tergiversació que fa de les informacions, que la premsa actua
amb poca objectivitat i que provoca enfrontament entre les organitzacions.
S’acorda que es faran arribar els correus dels portaveus a tota l’assemblea per canalitzar
correctament totes les informacions que surtin del moviment.
5. Organigrama
S’ha enviat a tothom l’organigrama actual, amb els Grup de Treball i els seus àmbits
d’actuació, s’anima a tothom a participar en un grup de treball si encara no ho està fent.
6. Calendari de plens de l’Ajuntament de Vilafranca
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Es destaca la importància d’anar entrant en la dinàmica municipal i es donen les dates dels
propers plens per si s’hi vol assistir:
• 28 d’octubre (ordenances i preus públics)
• 25 de novembre
• 16 de desembre (inclou pressupost)

7.Ratificació de l’acta de l’assemblea del 2 d’octubre
Es ratifica
8. Propera assemblea: data i lloc.
S’acorda el 13 de novembre a l’AAVV del Poble Nou.
9.Altres
Un grup de persones noves a l’assemblea exposen la proposta que s’incorpori el tema de la
protectora d’animals, i s’acull aquesta proposta per treballar-la des del programa.
Acords
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’aprova el document de l’ideari.
S’aprova el document d’organització.
S’aprova l’esquema del programa.
S’aprova convidar a tota la gent que s’ha anat vinculant amb el moviment a la
reunió de dijous dia 30 a les 20h a l’AAVV de La Girada per iniciar l’elaboració del
programa.
S’aproven les accions exposades pel grup de comunicació així com les despeses.
S’aprova que el Josep Sala i el Daniel Esplugas siguin els portaveus.
S’aprova l’esquema actual exposat de l’acte de presentació i que el grup
coordinador ho acabi de concretar.
S’aprova fer arribar els correus del portaveus per canalitzar les informacions.
S’acorda incorporar el tema de la protectora d’animals per treballar-lo en el
programa electoral.
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