ACTA DE LA PLATAFORMA
11/7/2018
Lloc: Ateneu, 21h

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

1. ESTRATÈGIES
• S’han celebrat reunions amb els partits polítics i les entitats civils per presentar-los el projecte:
≈ PDeCAT: manifesta coincidència i sintonia total. Que comptem amb ells.
≈ ERC: expressen que la reunió ha sigut productiva però que el partit a nivell nacional té decidit no
participar en candidatures unitàries. Tanmateix volen seguir en contacte amb nosaltres atès que
les circumstàncies de país poden canviar substancialment.
≈ MOVEM: la reunió es celebrarà el 16 de juliol però encara ho han de conﬁrmar.
≈ MÉS: manifesta coincidència i sintonia total. Que comptem amb ells.
≈ ANC i SÚMATE: manifesten coincidència i sintonia total. Que comptem amb ells per a organitzar
actes, fer disfusió, etc. Total predisposició.
≈ PSC, Cs i PP: es planteja la possibilitat de fer també reunions amb ells per presentar-los el projecte.
Després de discutir-ho, es vota i per majoria es decideix no fer-ho.
• Creació de la “Taula de diàleg”:
≈ Nou lloc de trobada de la plataforma amb els partits i les entitats civils que vulguin participar. Serà
l’embrió de la candidatura unitària.
≈ Cal pensar com ha de ser (composició, organització, fases, etc).
≈ Primera reunió: dijous 6 de setembre?
• Acte públic de presentació “oﬁcial” del nostre projecte:
≈ Possibilitat de comptar amb Elisenda Paluzie (ANC) i Montse Sanchez (SÚMATE).
≈ Es seguirà treballant per portar Dolors Sabater i alcalde/regidors Molins de Rei.
• Festa Major: preguntarem a ANC si té previst alguna activitat per compartir (paradeta?).
• Vall de Verç: pendent entrevista amb Oriol i Ricard.
• Hi ha altres iniciatives semblants a Torrelles, Cornellà, Pallejà i Begues. Procurarem coordinació.
2. GESTIÓ ECONÒMICA
• Amb les darreres despeses (díptic-butlleta i web) no queden fons.
• Setembre: es preveu demanar noves aprotacions als membres i simpatitzants.
3. COMUNICACIÓ
• Web:
≈ Signatures recollides ﬁns avui: 431 (397 conﬁrmades i 34 pendents de conﬁrmar).
≈ S’hi segueixen fent millores i ampliacions.
≈ Llistat per ordre alfabètic dels signants que han acceptat que es publiqui el seu nom:
Es dicuteix la conveniència o no de que hi ﬁguri, es vota i per majoria es decideix que sí.
≈ A estudiar com fer que sigui fàcil localitzar-ho a la web.
• Twitter i blog: es considera que el seu funcionament i les publicacions son força bons.
• Telegram: molt poc actiu. Potser quan el projecte estigui més avançat tindrà més protagonisme.
• Millora de la comunicació entre els grups de treball: es comenta que estaria bé compartir la
informació de les realitzacions que porta a terme cada grup de treball. Una eina per fer-ho
possible podria ser el “Google Groups”. Es farà un assaig amb els membres de la plataforma.
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4. RELACIÓ AMB ALTRES PROJECTES MUNICIPALISTES
• Assistència a la trobada “Primàries per la república”, dissabte 14 de juliol a Granollers.
5. ACOLLIDA DE NOUS MEMBRES
• També amb bons resultats a les dues últimes sessions.
• S’incorporen més membres de la plataforma i simpatitzants. També jovent!
6. RECOLLIDA DE SIGNATURES
• Es detecta que el ﬂyer no ha arribat a algunes zones del poble. S’esbrinarà el motiu.
7. SECRETARIA
• Sense novetats.

PROPERA ASSEMBLEA DE LA PLATAFORMA:
Dimecres 5 de setembre a les 21h. Lloc a determinar.
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