
ACTA COORDINADORA 15 MAIO 2017

Sendo as 18:30 horas do día 24 de abril, reúnese a Coordinadora para tratar a

seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación da acta anterior

2. Comunicación:

•  Páxina web

•  Estratexia de  comunicación

3. Organización da consulta

4. Participación nos actos do 17 de maio

5. Plan de expansión territorial e apoio ás mareas:

•  Protocolo e calendario de creación de novas mareas

•Asesoría técnico-xurídica

6. Funcións e tarefas das diferentes responsabilidades da Coordinadora

7. Comisión de organización plenario

8. Varios

Asistentes:  Luis  Villares,  Vitoria  Esteban,  Elena  Cores,  Alfonso  Diz,  Mario

López, Gonzalo Rodríguez, Sara Torreiro, Pancho Casal e Chelo Martínez. 

Xustifican inasistencia Iria Morgade, Esther Duro e  Ana Seijas.

1. Lectura e aprobación da acta anterior

Apróbase a acta feitas as modificacións oportunas.

2. Comunicación

•  Páxina  web.  Apróbase  o  documento  de  necesidades  presentado  por

Rocamora e se distribúen as tarefas a realizar respecto ao mesmo.

•  Estratexia de  comunicación.  Apróbase a estratexia de comunicación

proposta por Rocamora.

3. Organización da consulta

Apróbase  o  texto  a  enviar  ás  persoas  inscritas  en  EM  comunicando  a

organización da consulta sobre a Moción de Censura para os días 20 e 21 de



maio. Enviarase tamén ás Mareas Municipais comunicando a consulta e que

confirmen se van abrir local e se necesitan apoio. 

4. Participación nos actos do 17 de maio

Asistiremos con pancarta propia.  Anunciarase na web e darase traslado ao

Consello. 

5. Plan de expansión territorial e apoio ás mareas:

•  Protocolo  e  calendario  de  creación  de  novas  mareas.  Están

pendentes  de  constituírse  Sarria,  Vedra  e  Moaña  que  solicitan  unha

xuntanza coa asistencia dalgún/ha parlamentario/a. Abrirase unha conta de

correo  para  a  solicitude  de  creación  de  mareas  municipalistas.

Calendarizaranse as solicitudes que chegan.

•  Asesoría técnico-xurídica.  Informa Luís dos 5 orzamentos solicitados.

Requirirase información que falta nalgún dos orzamentos.

6.  Funcións  e  tarefas  das  diferentes  responsabilidades  da

Coordinadora

Traballarase un documento de proposta para o seu debate na próxima reunión

da Coordinadora. 

7. Comisión de organización plenario

Pendente para despois da consulta.

8. Varios

• Exculpación Jorge Duarte. Fíxose público un posicionamento de EM e

enviarase unha felicitación persoal a el.

• Mocións. Xa está aberta a carpeta para subilas á web en canto sexa

posible. 

• Asemblea Comarcal EM de Baixo Miño. Día 18 de maio ás 19 horas.

• Orzamento Medrando consulta incrementado en 

Sen máis asuntos que tratar, remata a reunión ás 21:50 h.


