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Motivació
Menorquins Pel Territori ja té gairebé 4 mesos de vida. En aquest temps ens hem ajuntat
moltes persones i hem aconseguit portar a terme un projecte que ha tingut un èxit
rotund. Tots sabem que organitzar una manifestació a Menorca com la del 28D amb una
assistència de 1500 persones és molt complicat, però en aquest cas Menorquins Pel
Territori ha aconseguit tocar les tecles necessàries perquè això hagi estat possible.
Durant aquest temps en el que ha durat la iniciativa ens hem pogut conèixer, hem vist
com treballàvem, hem vist el nivell d'implicació de cada membre i en definitiva ens han
pogut aparèixer algunes idees per millorar la organització del nostre grup.
Per aquest motiu en la VIII Assemblea General s'ha discutit i acceptat la millor forma de
debatre i escollir quins és el model de Menorquins Pel Territori que volem i s'ha arribat a
les conclusions que es comenten en aquest document.
Esperem la col·laboració de tots els membres implicats, és a dir, la teva col·laboració, per
poder generar un model organitzatiu que ens ajudi a assolir els objectius de Menorquins!.

Aquest document presenta la forma de generar propostes d'organització,
ètica i objectius de Menorquins Pel Territori.
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Procés de Generació de Propostes
Una proposta (P) conté dos documents, un document Organitzatiu (document G) i un
document d'Ètica i Objectius (document EO).

ÈO

G

Proposta
Les propostes es poden generar en grup o individualment.
Les propostes s'enviaran a menorquinspelterritori@gmail.com
Els documents seran en PDF i tindran el següent nom:
Document ÈO: «eo_<nom.cognom>.pdf»
Document G: «g_<nom.cognom>.pdf»
On <nom.cognom> és el nom i cognom de qui envia (no qui fa) la proposta, per exemple:
eo_joan.pons.pdf
g_joan.pons.pdf

Document ÈO
Aquest document contindrà el codi ètic de Menorquins Pel Territori i els objectius que
persegueix.
Codi ètic:
•

Conjunt de normes per pertànyer a MPT

•

Aspectes i temes que defensa Menorquins Pel Territori.

•

Exemples:
◦ MPT té ànim de lucre?
◦ MPT és assembleari?
◦ MPT defensa la llengua o només el territori?
◦ MPT està lligat a cap ideologia concreta?
◦ Que passa si un membre no compleix el codi ètic?
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Objectius:
•

Conjunt d'objectius pels que treballa MPT

•

Exemple:
◦ Què volem aconseguir a aquesta organització?

Recordeu posar-hi també el nom de tots els participants en l'elaboració de la proposta.

Document G
Aquest document contindrà la descripció de la forma organitzativa de MPT, és a dir, com
es treballa dins la organització.
En general és un document lliure però hauria de contenir els següents aspectes per tal de
ser complet:
1. Descripció de la proposta
•

Resum d'un paràgraf de la proposta organitzativa

•

Persones participants en l'elaboració de la proposta.

2. Imatge de MPT
•

Nom, Sigles, Logo, Colors utilitzats, etc.

3. Gràfic de Jerarquia Organitzativa (opcional)
•

Un esquema visual de l'organització

4. Descripció detallada del sistema organitzatiu
A més de l'explicació lliure, seria bo afegir alguns o tots dels següents punts:
1. Sistema de presa de decisions
•

Democràtic, jeràrquic, etc.

•

Comunicació a tots els membres de totes les decisions, només d'una part,
etc.

2. Reunions, el seu objectius, periodicitat, secretaria, etc.
3. Gestió d'idees, queixes, suggerències
•

Quines són les vies de comunicació oficials

5. Model de finançament
•

Com paguem les despeses (impressió cartells, etc.)

•

Hi haurà un tresorer? Com es gestionen els doblers.
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6. Gràfic de Jerarquia Organitzativa (opcional)
•

Un esquema visual de l'organització

7. Flux de casos d'ús d'entrada de treball (opcional)
•

Imaginem que una persona té una idea d'investigar un tema.
Des de la idea fins a la materialització de les tasques, com es gestiona tot el
procés?

•

Altres casos d'ús que se us ocorrin.

Explicació de propostes
Totes les propostes enviades a menorquinspelterritori@gmail.com seran penjades a un
apartat web visible a partir de la IX Assemblea del 17 de Gener.
A la IX Assemblea General es donarà un espai (determinat en funció del nombre de
presentadors) a cada proposta presentada per tal que els seus creadors la presentin.
Podrà ser presentada en format presentació, de veu, amb vídeo, etc.
Una proposta pot anar acompanyada d'un vídeo, veu, etc. explicatius i durant la setmana
de lectura de propostes aquest material pot ser utilitzat per facilitar-ne el coneixement.
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Elecció de la proposta
S'ha determinat que per escollir la proposta definitiva es realitzaran, durant un període
de temps, les votacions per cada proposta.
Les votacions de les propostes no seran de la proposta en global sinó que incorporaran:
1. Valoració general de la proposta (de 0 a 10)
2. Document ÈO
1. Còdi Ètic (0 a 10)
2. Objectius (0 a 10)
3. Document G
1. Jerarquia Organitzativa (0 a 10)
2. Model de finançament (0 a 10)
3. Sistema de presa de decisions (0 a 10)
4. Sistema de coordinació de tasques (0 a 10)
Dels millors apartats de les propostes, es farà una proposta conjunta en assemblea
general.
La proposta composta guanyadora serà la definitiva de Menorquins Pel Territori.
El sistema de votació serà presentat a la IX Assemblea del 17 de Gener.
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Terminis
De 11 Gener a 16 Gener:
Enviament de propostes a menorquinspelterritori@gmail.com
17 Gener:
IX Assemblea, presentació de propostes a l'assemblea.
De 18 Gener a 23 Gener:
Lectura i votació de propostes
24 de Gener:
X Assemblea, unió de les propostes més votades i presentació de la proposta
definitiva, esmenes i finalització del procés.
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