--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Síntesi de l’Assemblea de GUANYEM VILAFRANCA - moviment
impulsor de
confluència municipal celebrada a les 20:00 del dia 13/11/2014, al local de l’Associació de
Veïns del Poble Nou de Vilafranca del Penedès.
 Nombre d’assistents: 54
Es tracten els següents temes segons l’ordre del dia:
1. Benvinguda als assistents
Es dóna la benvinguda als assistents i especialment als nou incorporats, pels quals es fa
un repàs de l’origen i evolució d’aquest moviment de confluència, fent esment a les
formacions que hi han passat i les que ja hi participen, als documents que s’han aprovat
(ideari i organigrama) i als grups de treball que funcionen.
Es remarca que l’assemblea és qui té el poder de decisió.
S’està preparant la sessió de presentació en públic i treballant el preprograma electoral.
2. Presentació del document La Vilafranca que volem
El grup de treball de continguts que està treballant el programa presenta el document
“La Vilafranca que volem”, que es basa amb 3 eixos : cohesió social, bases per una
economia que acabi amb l’especulació i es treballi per la sostenibilitat, i que es posi la
política en mans de la ciutadania. El document consta de 3 parts:
o Introducció (fonamentada en la crisi que estem vivint).
o I a Vilafranca què?
o Per què Guanyem Vilafranca?
Aquest document servirà com a introducció al programa així com per expandir-lo a les
xarxes socials, per ajudar a fer difusió del moviment...
 S’obre un torn d’intervencions, s’acorda enviar el document als integrants de
l’assemblea, per que facin les aportacions o propostes de modificació abans del dijous
20 de novembre.
Podem intervé per informar que han acordat treballar amb Guanyem Vilafranca.
3. Proposta de fórmula per aconseguir personalitat jurídica
El grup de treball de suport jurídic explica que la llei electoral vigent data de l’any 85 i
està molt pensada per partits tradicionals.
Està treballant en buscar una fórmula jurídica que de moment pugui donar cobertura
legal al moviment, independentment de la fórmula que s’acabi adoptant quan es concreti
si ens presentem a les eleccions municipals.
De moment s’està estudiant de constituir-nos com associació amb finalitat política, es
prepararien uns estatuts que recollissin el que ja hem aprovat d’organització, i això
permetria tenir un NIF, i a la vegada crearia l’entorn perquè es pogués concretar
l’adhesió dels partits i/o moviments que comparteixin aquest projecte.
 S’obre un torn de paraules.
 S’informa que Guanyem Barcelona també ha fet aquest pas.
 Es vota si s’està d’acord en crear l’associació. S’aprova amb 4 abstencions.
4. Disseny de l’acte de presentació
S’exposa com s’està organitzant l’acte de presentació:
 Prèvies: presència als mitjans de comunicació, a les xarxes socials, als mercats,
cartells al carrer...
 Dia, hora i local: la data a primers de desembre, i s’ha fet reserva a 2 locals. L’acte
s’iniciaria a les 19:30h.
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Format: sense taula presidencial, en format U, amb un conductor de l’acte i
intervenció de diferents persones, amb el guió: Perquè som aquí/ Qui som/ Què
pretenem/ Com ho fem.
 Persona convidada: s’està valorant l’opció de convidar algú de fora que pugui aportar
un discurs potent i reforci la presentació.
S’obre un torn de paraules: es fan aportacions quant a aspectes formals de l’acte (logo,
teló de fons...), i es fan valoracions respecte si cal convidar algú.
o Es vota si es creu convenient convidar algú mediàtic que reforci l’acte de
presentació.
- 23 persones hi voten en contra, 8 a favor i la resta abstencions.
o Es proposa que en propers actes es comptarà amb la presència de persones
rellevants que reforcin el projecte.

5. Activació de les xarxes socials
S’informa que aquesta setmana s’ha fet una roda de premsa, que funciona el Facebook i
el Twitter. S’està treballant amb la possibilitat d’habilitar diferents correus.
Avui ha vingut a l’acte Penedès Televisió.
6. Planificació de l’inici del programa
La comissió informa que com ja es va exposar s’han creat els grups de treball dels 4
grans temes amb què s’estructura l’esquelet del programa, cada grup té un coordinador i
s’anima que tothom es posi en alguna comissió. Es treballa amb la idea que el 16 de
desembre s’hagi fet una primera aproximació seguint:
o Anàlisi del tema
o Alternatives que es proposen
o Llistats de coses per posar al programa
Es prepararan unes jornades amb debats oberts on s’exposaran els documents i en
assemblea s’acabarà d’elaborar el programa.
7. Grup de treball extensió
S’exposa que per tal de no parar d’ampliar la base social i amb la voluntat de seguir
creixent caldria que es creés una comissió d’extensió.
Es demana a qui pugui formar la comissió que es quedi en finalitzar.
Arran d’una intervenció amb la idea d’augmentar el suport dels membres de l’assemblea
s’acorda recollir la professió i/o el que cadascú cregui que pot aportar, i recordar a tots
els membres de l’assemblea els grups de treball existents.
8. Ratificació: acords i síntesi de l’assemblea del 23 d’octubre
Es ratifica per unanimitat.
9.Cloenda
Es convoca una propera assemblea el dia 27 de novembre, el lloc ja es concretarà.
Acords:
 S’aprova que el document La Vilafranca que volem: enviar-lo a l’assemblea
arribar les aportacions abans del dijous 20 de novembre.
 S’aprova crear-nos com Associació.
 S’acorda no convidar ningú de fora per reforçar l’acte de presentació.
 S’acorda recordar les comissions de treball a tots els membres de l’assemblea.
 S’acorda recollir la professió i/o el que cadascú pugui aportar.
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