
 

 
 
 

  
ACTA REUNIÓ 
Lloc: Òptica Catafal 
Hora: 19h 
Dia: 10/06/2018 
 
Assistents: 

- Cisco de Sande  
- Enric Soler 
- Marta Fanés 
- Yolanda Gordon  
- Sílvia Guerrero 
- Dídac Santiesteban 
- Mireia Catafal 
- Lluís Roig 
- Isma Jimenez 

 
S’excusa: 

- Xavier Vilà 
- En Jaume Monclús que al no tenir whatssap l’hem trucat amb poc marge de temps per 

venir. 
 
Valoració reunió obertura a noves incorporacions: 
Vam rebre els següents inputs:  

- Va faltar representació femenina a l’hora de fer la presentació. 
- Llenguatge que van creure que era molt similar a la Cup.  
 

L’Enric comenta un anàlisis des del món de la presentació: 
o Centrar-nos molt més en el tema de l’estructura posant 4 punts: 

 Assemblea general 
 Assemblea oberta 
 Comissió executiva 
 Comissió permanent 

o En el tema del codi ètic fer només 4 pinzellades ja que els hi oferirem mirar la 
web. 

o El tema de com fer-se soci/a afegir el curiós, aquell que vulgui venir a veure les 
assamblees i que en un moment donat es pugui afegir o no a participar. 

o Intentar defensar els punts forts nostres.  
 

- No ens podem diferenciar gaire de la resta de partits però tenim l’exclusivitat  NO tenir 
unes sigles que impliquin tenir darrera un partit gran.  

- Ens manca discurs de cònvencer perquè el missatge dispersa i per això volem fer 
conclusions finals després de la presentació. 

 
Propostes de millora de treball:  

- Continuar en la línea de construir i no de criticar partits aliens a nosaltres. Que el 
nostre discurs sigui sobre construcció.  

- Com ens plantegem quan una persona entri en aquest conflicte d’atacar als partits? 
Seria seguir el códi ètic per veure que cal fer amb aquesta persona.  



 

 
 
 

- Hem de començar a definir calendari, quan afegim en aquestes reunions de FEM a la 
gent que vol participar.  

- Seguir tres línies de treball: 
o Seguir  construint els fundadors 
o Afegir reunions amb més gent per tirar endavant comissions de treball 
o Seguir fent reunions per donar-nos a conèixer.  

- Ens proposem presentar-nos a la resta de partits que hi ha a Montmeló un cop 
haguem finalitzat la oberta pública a les persones de Montmeló.  
 

 
Deures: 

- Obrir compte bancari.   A la caixa d’ingeniers. 
- Decidir quines feines hem de fer per fer petites comissions de tasca. 

 
 
Agenda: 

- 14 de juny 20:30 es queda a casa l’Eva la comissió d’obrir reunió. 
- 19 de juny a la G2M convidar a gent nova, més la gent de l’anterior per fer la segona 

presentació. Pendents que en Cisco demani sala per saber horari. En aquesta reunió 
volem que vingui la gent de la primera per fer-los partícips. 

- Primera assemblea (Sala Polivalent) un dels divendres de juliol. Volem que la gent es 
faci sòcia,  portar ordre de la reunió i poder votar ja la primera proposta de calendari, 
les tasques que hem de fer. Pendents de demanar sala i definir dia i hora.  
 


