Síntesi de la 14a Assemblea de GUANYEM VILAFRANCA - moviment impulsor de
confluència municipal celebrada a les 20:00 del dia 30/04/2015, al local municipal de
l'Escorxador de Vilafranca del Penedès.


Assistents: 36 (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 14a assemblea del moviment VeC.
Es fa èmfasi que dijous ja comença la campanya i que ens cal un gran esforç de participació,
que ens cal seguir treballant per aconseguir el finançament, i que l'assemblea d'avui és molt
densa i que cal que siguem àgils i operatius. Es proposa, i s'accepta, passar el punt 13 a la
posició 8.
2.
Aprovar, si escau, l'acta de l'assemblea del dia 9 d'abril
S'aprova per unanimitat.
3.
Posicionament: Manifest ANC
S'exposa que l'ANC ha fet arribar un manifest a VeC, que s'ha tramès a tota l'assemblea, en
el qual es demana la signatura i posicionament a favor dels seus plantejaments per arribar a
la independència de Catalunya.
S'argumenta que no s'està d'acord que se'ns marqui l'agenda des de fora el moviment, que
no volem entrar en aquest “xantatge”, que el nostre ideari es fonamenta en la confluència i
des d'aquest principi ja es va treballar per buscar acords en aquest plantejament el qual van
quedar concretat en el dret a decidir-ho tot i en el dret a l'autodeterminació dels pobles, i
que el moviment VeC és de vocació municipalista.
S'aprova per unanimitat fer arribar a l'ANC un escrit argumentant la posició de l'assemblea.
S'aporta la possibilitat que si ens trobem en la situació d'haver de prendre una decisió des
de l'Ajuntament es pogués plantejar una consulta popular a la ciutadania de Vilafranca.
4.
Posicionament: Manifest Plataforma antiincineració
S'exposa que des del Moviment contra la incineració a Uniland han fet arribar una petició de
posicionament al respecte, i s'informa que se'ls ha tramès un escrit on se'ls comunica que
aquesta problemàtica ja queda recollida en el programa, per tant no cal votar l'adhesió a
aquest posicionament.
5.
Posicionament: Manifest Vegueria Penedès
S'exposa que des de La plataforma per una vegueria pròpia han fet arribar una petició de
posicionament al respecte, on demanen que la candidatura VeC doni suport a la Declaració
per una Vegueria Pròpia. S'informa que se'ls ha fet arribar un escrit on se'ls comunica que
aquest posicionament ja queda recollit en el programa, per tant no cal votar-ne l'adhesió.
6.
1 de maig
Davant la convocatòria de la manifestació de l'1 de maig, i posant de manifest que recolzar i
lluitar pels drets dels treballadors i treballadores forma part dels nostres objectius es debat

si VeC ha de ser present de manera visible o bé ha de ser a nivell individual a la
manifestació convocada a Vilafranca.
S'acorda, amb 2 vots en contra i 1 abstenció, posicionar-se a favor de totes les
manifestacions de l'1 de maig que es convoquin en defensa dels treballadors, i que es farà
un comunicat per facebook i twitter.
7.
Contactes amb altres moviments o entitats
Des del grup de participació s'exposa que estan treballant per buscar maneres de
participació i transparència, les quals han d'anar sempre vinculades, i han de seguir formant
part de l'ADN de VeC; que no s'està d'acord en crear regidories de participació i
transparència, com estan proposant altres partits, sinó que la participació, la transparència i
la informació han de ser presents de manera transversal en la nova manera d'actuar i fer
política; que caldrà treballar i basar-se en les diagnosis i no tant en buscar ràpidament
solucions; que caldrà pensar en un reglament de participació, en fomentar les audiències
públiques, les consultes ciutadanes, en incorporar els infants i els adolescents, en treballar
perquè es puguin fer mocions sense haver de passar per un partit polític, en fer els
pressupostos participatius...
 Contactes amb altres moviments o entitats: s'exposa que s'han fet trobades amb les
associacions d'empresaris ADEG i UEP, així com amb l'Associació Virgen de la
Puerta i altres ONG d'immigrants. S’aprofita per comunicar que el dia 9 de maig hi
haurà una Festa Intercultural.
8.
Campanya
Inici la nit del 7 al 8 de maig.
Enganxada del primer cartell que s'ha de convertir en una roda de premsa molt participada,
hi haurà els mitjans de comunicació que en faran difusió, caldrà tenir ben a punt quin
missatge donar com a tret de sortida.
Penjar material per tota la Vila, tenint en compte que hi ha 6 partits que concorren a les
eleccions i que alguns contracten professionals la qual cosa ens demana molta implicació.
 S'explica els diferents tipus de materials que disposem, i es valora molt la feina que
s'ha fet de reciclar: banderoles de plàstic, cartells de polipropilè, pancartes i cartells
per cartelleres.
 Es preveu que cal fer 4 grups els quals han de tenir un responsable, unes zones i uns
materials. Es passa un quadre per organitzar-se.
 Es considera que caldrà disposar d'una grua-plataforma per enfilar-se.
 Es decideix convocar l'assemblea prevista per dijous 7 a la plaça de la Vila, a 2/4 de
10 del vespre, on després de tractar els punts que correspongui es farà un sopar de
grup per iniciar a les 12h l'enganxada de cartells, que començarà a la cartellera que
se'ns ha assignat al carrer Indústria /Plaça de la Vila.
 Presència als barris: s'informa que els caps de setmana centrals de maig es faran
actes a diferents barris, s'està pensant en algun tipus de material transportable on es
pugui exposar l’extracte del programa, en organitzar trobades (tipus assemblees de
barri) amb els veïns i veïnes per compartir problemàtiques i difondre el programa, i
acompanyar-les amb opcions com xocolatada, piscolabis, jocs infantils...(proposta 8
de maig Poble Nou, 9 d Espirall, 10 La Girada, 17 Sant Julià)
 Parada dels dissabtes: cal organitzar les franges horàries dels dissabtes que queden.






Acte de confluència : es preveu per l'11, on tots els moviments que han confluït portin
alguna persona i es montarà un acte conjunt. Es debat quin és l'espai més idoni,
sembla que el més adequat és fer els actes al carrer.
Acte central: es preveu pel 18 de maig on s'explicarà el programa a la ciutadania.
Nit electoral: cal trobar el lloc adient, es valora l'opció del local d'alguna colla
castellera.

9.
Rodes de premsa
S'informa que s'han fet les rodes de premsa de ciutat, urbanisme i mobilitat, d'Ajuntament,
gestió i finançament, de persones i queda per la setmana vinent la de participació. Es
manifesta que potser faltarà preveure una roda de premsa de mediambient.
Es valora positivament el fet, i a la vegada s'anima a fer-ho, que a les rodes de premsa hi
acudeixin més persones al marge de les que exposen.
10. Parada dels dissabtes
Cal organitzar les franges horàries dels dissabtes que queden: es passa un quadre
organitzar-se.

per

11. Presència dels logos o partits que conflueixen a VeC
Es demana que els moviments que han confluït facin arribar els logos per tal de difondre'ls i
posar en valor la confluència.
12. Apoderats pel dia de les eleccions
Pendent per la propera assemblea
13. Adquisició dels bons per al finançament
Pendent per la propera assemblea
14. Web Barcelona en Comú
Pendent per la propera assemblea
15. Altres
S'informa que ja s'ha rebut l'aprovació del partit.
16. Propera assemblea dia 7 i inici de campanya.
Tractat al punt 8.
17. Acords
 Acta de l'assemblea del dia 9 d'abril de 2015: s'aprova per unanimitat.
 1 de maig dia del treballador i treballadora: s'acorda, amb 2 vots en contra i 1
abstenció, posicionar-se a favor de totes les manifestacions que es convoquin en
defensa dels drets treballadors i treballadores.
 Convocar l'assemblea prevista per dijous 7 a la plaça de la Vila, a 2/4 de 10 del vespre,
on després de tractar els punts que correspongui es farà un sopar de grup per iniciar a
les 12h l'enganxada de cartells.

