Síntesi de la 7a Assemblea de GUANYEM VILAFRANCA - moviment impulsor de confluència
municipal celebrada a les 20:00 del dia 18/12/2014, al Casal Popular de Vilafranca del Penedès.



Assistents: 42

Es tracten els següents temes segons l’ordre del dia:
1.

Benvinguda als assistents





2.

S'inicia la 7a assemblea donant la benvinguda
als assistents i especialment als nou
incorporats. Es fa referència a l'esperit de moviment de ser plurals i diversos i de la voluntat
de fer-se present a tot arreu raó per la qual es les assemblees canviant d'espai i en la mesura
del possible ser present en els locals de les AAVV o altres espais oberts a la ciutadania.
Es repassa l’origen i evolució d’aquest moviment de confluència, així com dels grups de treball
que funcionen, remarcant la determinació del moviment en seguir creixent i treballant per la
màxima participació, i la presència a les xarxes socials.
Es recorda als assistents que s'apuntin a la llista d’inscripció i als nouvinguts que anotin les
seves dades per poder-los tenir informats. S’assenyala la caixeta de les finances.
Es detalla l'ordre del dia i s'inicia la sessió.
Acte de presentació




3.

Valoració positiva, tant de l'acte, del desenvolupament i assistència com de la repercussió a la
premsa.
L'assistència de 140 persones sent un moviment que comença és una xifra considerable i
encara més si tenim en compte que el que es va presentar va ser el moviment en si, i no el
programa o la candidatura.
Validació de Guanyem Vilafranca per presentar candidatura a les eleccions


4.

La totalitat de l'assemblea aprova que Guanyem Vilafranca es presenti com una candidatura a
les properes eleccions a l'Ajuntament de Vilafranca.
Creació d'un grup de treball que prepari un reglament d'elaboració de la candidatura







5.

El grup coordinador proposa crear un grup de treball el més transversal possible per treballar
un reglament que condueixi l'elaboració de la candidatura.
La idea és que amb un parell o tres de setmanes hi hagi un esborrany a fi que a la segona
quinzena de gener ja puguem disposar d'una proposta de reglament.
Podem hi aportarà tres persones, que aniran rotant, ICV n'aportarà una, Procés també hi
participarà.
Es demana que al final de l'assemblea es quedin els qui formaran el grup de treball: les
persones representants del moviments i/o partits i les persones independents.
L'esborrany sortint s'enviarà a tothom per tal de fer-hi aportacions.
S'informa que a Barcelona aquest procés està obert.
Extensió: propostes d'acció





El grup d'extensió està treballant per seguir ampliant la base d'aquest moviment i planteja 2
fases:
o 1a fase: ampliar els contactes i el nombre de persones que directament participen en el
moviment i en l'elaboració del programa.
o 2a fase: un cop tinguem elaborat el programa anar-lo donant a conèixer a tots els
sectors i àmbits de la Vila.
El treball d'extensió es farà conjuntament amb el grup de comunicació i continguts.




6.

Es proposa que en acabar l'assemblea, els qui puguin col·laborar directament en l'extensió es
quedin, a la vegada que es convoca una reunió el 9 de gener a les 19:30h a l'AAVV de Les
Clotes.
Les sessions obertes d'elaboració del programa serà un bon moment per treballar l'extensió.
S'aporta la idea d'anar pensant en un acte públic de difusió de l'esborrany del programa.
Parada a la Fira del Gall





7.

L'Ajuntament no ha autoritzat instal·lar una parada de GUANYEM a la zona Avg. de Catalunya Era Enrajolada per la Fira del Gall, i després de fer diferents valoracions i aportacions es queda
que a partir l'oferiment de Podem, que ja té una parada a la Rambla, s'utilitzarà la seva parada
com a punt de referència i que algunes persones aniran repartint informació entre el públic.
Es dóna valor a la pluralitat i es proposa que tots els moviments i/o partits que estan confluint
amb GUANYEM i que en algun moment facin parades acullin i difonguin informació de
GUANYEM.
S'informa que encara no es té contesta de la sol·licitud de parada per altres dissabtes en algun
lloc del mercat.
Temes que ens preocupen a la ciutadania de Vilafranca



8.

Donat que queda poc temps per acabar l'assemblea, i encara queda algun punt que cal tractar
avui, es proposa que per fer aportacions sobre temàtiques rellevants, sobre temes dels que
calgui generar opinió, o per proposar possibles eslògans, es faci via on-line.
Elaboració del programa




9.

S'ha allargat una mica el termini de presentació de la primera fase del programa.
o Els textos resultants , que es passaran a tothom, seran la base de discussió de les matinals
de dissabte previstes per elaborar el programa.
o Es calcula que hi han participat unes 50 persones.
Guanyem ha d'anar creant opinions i ha d'anar-se posicionant.
Estatuts del moviment






S'han elaborat uns estatuts del Moviment Impulsor de Confluència Municipal Guanyem
Vilafranca, són provisionals i de mínims que més endavant caldrà ampliar fi de poder-lo
registrar i tenir un NIF.
 Es comenten els punts més rellevants per tal de poder-los modificar , si és el cas.
 S'hi han recollit els punts principals de l'ideari.
 No es diferencia entre membre o soci i els ciutadans, cosa que sí que es farà quan
s’ampliïn. Els estatuts recullen que per ser soci només cal presentar un formulari o el
que seria el mateix apuntar-se a les llistes que es passen a cada assemblea.
 S'aclareix que els estatuts no són la fórmula amb la qual es concorrerà a les eleccions.
En el seu moment es decidirà la fórmula electoral i es veurà la seva coexistència amb el
Moviment.
La proposta d’estatuts es posa a votació
 S'aprova amb 1 abstenció i amb la resta de l'assemblea a favor.
La proposta la composició inicial de la junta es posa a votació:
o President: Jean-Pierre Palacio
o Tresorer: Marc Marrugat
o Secretària: Magda Salvadó
 S'aprova. amb 5 abstencions i la resta de l'assemblea a favor.

10.

Cloenda i convocatòria de la propera assemblea



11.

La propera assemblea es celebrarà el 15 de gener de 2015.
S'informa que el 8 de gener de 2015, es reunirà el grup coordinador.

Altres


Acords:






S'aprova que Guanyem Vilafranca es presenti com una candidatura a les properes
eleccions a l'Ajuntament de Vilafranca.
S'acorda crear un grup de treball per fer una proposta de reglament per elaborar les
llistes electorals (presentació de candidats, procés de primàries, etc.)
S'aproven els estatuts del Moviment impulsor de confluència municipal Guanyem
Vilafranca.
S'aprova la proposta de junta: Jean-Pierre Palacio com a president, Marc Marrugat
com a tresorer i Magda Salvadó com a secretària del Moviment Impulsor de
Confluència Municipal Guanyem Vilafranca.
Es ratifica el contingut de l'acta de l'assemblea del 27 de novembre per unanimitat.

