Síntesi de la 13a Assemblea de GUANYEM VILAFRANCA - Associació moviment
impulsor de
confluència municipal (AMICM) celebrada a les 20:00 del dia 09/04/2015, al local municipal de l'Escorxador
de Vilafranca del Penedès.

Assistents: 37 (signatures a la llista)
Es tracten els següents temes segons l’ordre del dia:
1.

Benvinguda als assistents
Es dóna la benvinguda als assistents, recordant que és la 13a assemblea de l’ AMICM i que els
assistents ens marquem a la llista i que hi ha una guardiola per anar recaptant fons. Es fa èmfasi que
som a un mes de les eleccions i ara ens cal un gran esforç de participació, ens cal treballar per
aconseguir finançament, per fer la propaganda, fer els tràmits legals, organitzar els actes (xerrades, St
Jordi, acte central...), la paradeta dels dissabtes...
Es detalla l'ordre del dia i s'inicia l'assemblea.

2.

Aprovar, si escau, l'acta de l'assemblea del dia 26 de març de 2015.
S'aprova

3.

Projecte de finançament d’acció política
S'exposa la proposta:
 El finançament es farà via l'Associació, no via el Partit.
 Acudim a les eleccions sota el paraigua de la E.
 S'ha afinat el pressupost, essent la meitat d'un pressupost corrent d'una campanya electoral, ja que
es farà material de manera autogestionada reciclant cartells, etc...
 El pressupost de campanya és de 9.704€:
o 5.924€ mailing subvencionat a l’Entesa per l'administració.
o 3.780€ pendents de finançament
 Es valoren les despeses de funcionament en 720€
 S’estima un estalvi per la feina autogestionada de 3.694€
 Es proposa fer-ho a partir de participacions (contribucions, aportacions...) de tota l'assemblea, així
com amb algun tipus de guany venent marxandatge o similar.
 S'exposa que si bé som 150 persones registrades dins el moviment , som 80 les persones que es
calcula que som actives, per la qual cosa es preveu que:
o Ens pertocaria 30€ per membre de l'assemblea comptant 150 persones.
o Es proposa, però, 50€ per membre comptant 80 membres actius.
 Es faria una emissió de butlletes d'aportació per l'import de 4500€, amb el valor facial de 10€ per
butlleta.
 Qui no ho pugui pagar no s'ha de veure pressionat, però a la vegada es proposa que les
participacions les podem fer córrer amb altres persones que no siguin membres del moviment.
 Es marca el termini del 25 d'abril.
 Les butlletes s'editarien amb paper de qualitat, recollint que són a fons perdut per finançar acció
política, amb valor facial de 10 €. Els talonaris serien amb matriu i butlletes numerades.
Es dóna molta importància al compromís de tots els membres i a la participació activa, ja sigui personal
ja sigui buscant col·laboradors per aconseguir els finançament previst, ja que es vol acudir a les
eleccions havent pogut fer una bona campanya.
 Estat de comptes fins a dia d'avui:
entrades
sortides
saldo

1.108,00 €
525,57 €
583.19€

Altres aportacions:
 Es proposa que es puguin vendre alguns objectes a propòsit de la campanya, fer alguna subhasta de
pintures, etc...
Es posa a votació la proposta de finançament : s'aprova amb 33 vots a favor i 3 abstencions
o 36 persones presents a la sala en el moment de la votació

4.

Recollida de llibres per la parada de Sant Jordi
S'elabora un punt de llibre de difusió del moviment per donar a qui faci intercanvi.
 Cal anar portant els llibres.
 A la paradeta hi haurà: la guardiola per si es fan aportacions.
 El talonari per oferir participacions.
 Es demana que s'apuntin els voluntaris per cobrir l'horari de la paradeta del dia de Sant Jordi.
 Es passarà els telèfons dels encarregats d'anar fent la recollida.
 També es podran portar els dies dels actes, i es podran portar al local d'ICV.
 Es genera una mica de debat entorn si el que volem és fer un acte cultural o volem convertir recollir
diners. S'està d'acord que el que volem és fer un acte de suport a la cultura.
 Qui adquireixi participacions del moviment se li donarà un llibre encara que no faci intercanvi de
llibre.

5.

Altres:
a. Esmena dels Estatuts de l'Associació d'acord amb les indicacions de la Generalitat.
S'informa que han demanat algunes dades que consideraven incompletes, i que estan posant pegues
pel fet de voler registrar Guanyem , pel la qual cosa s'ha optat per registrar: Moviment Impulsor de
Confluència Municipal (MICM)
b. Candidats i suplents: recollida dels escrits d'acceptació de formar part de la candidatura i
fotocòpies dels dni’s.
Es recorda que els qui els faltin lliurar algun dels document que es quedi en finalitzar l'assemblea.
c. Calendari accions previstes fins les eleccions
 Es van fent rodes de premsa per difondre els diversos posicionaments.
 El cicle de xerrades ja està quasi tancat:
o 14 d'abril: educació.
o 22 d'abril: associacionisme i participació
o 28 d'abril: urbanisme
o 05 de maig: sanitat
o 12 de maig: gènere
o 19 de maig: antiglobalització (pendent, la ponent l’Ester Vivas no pot, es buscarà una
alternativa entorn treball i ocupació)
 Els dissabtes es farà parada al mercat. S'organitzen els torns.
 S'ha previst presència 2 caps de setmana als barris: el 9 i 10 i el 16 i 17 de maig.
 Es faran fotografies amb persones del moviment en llocs específics de Vilafranca i amb alguna frase
de difusió de contingut.
 El dissabte 11 d'abril l'Associació Virgen de la Puerta celebra un carnaval i ens ha convidat. S'hi
assistirà.
 El 7 de maig assemblea.
 Nit del 7 al 8 de maig: INICI DE CAMPANYA.
 18 de maig acte central
Caldrà organitzar un grup de treball per la logística específica de campanya.
Es recorda que qui pugui i vulgui ser apoderat per part de VeC que ho faci saber al Toni Peñafiel.
S'informa que el grup de programa electoral encara està treballant amb el document final.

6.

Cloenda i convocatòria de la propera assemblea
Es convocarà en ferm una assemblea el dia 7, la nit del qual s’iniciarà la campanya, i
probablement una altra abans.

7.

Acords:
 Acta de l'assemblea del dia 26 de març de 2015: s'aprova per unanimitat.
 Proposta de finançament: s’aprova amb 33 vots a favor i 3 abstencions.
 Esmenes als estatuts de l'Associació: es donen per acceptades.

