ACTA DE LA PLATAFORMA
12/9/2018
Lloc: Ateneu, 21h

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

1. TAULA DE DIÀLEG
Resum de la primera reunió 6-9-18:
• Van assistir-hi: ANC, Demòcrates, ERC, Moviment Esquerra Socialista (MES), Òmnium, PDECAT,
Súmate i la Plataforma amb els nostres representants.
• Uns dies abans de la reunió, MOVEM va enviar-nos un email manifestant que havien decidit en
assemblea no participar a la Taula de Diàleg.
• Tothom va expressar el seu posicionament inicial de cara a crear una candidatura unitària:
- Bona predisposició: ANC, Demòcrates, Moviment Esquerra Socialista (MES), PDECAT i Súmate.
- ERC: la seva estratègia -diuen- és diferent, però ho decidiran en assemblea (17 de setembre).
- Òmnium: no vol involucrar-se en processos polítics de partits.
• Va ser interessant i positiu que tots expressessim i escoltessim el que pensa cadascú.
• L’ANC comenta el projecte “Primàries Catalunya” que està començant a promoure a tot el pais.
En properes reunions es podrà avaluar el tipus de relació que podem establir.
• Es planteja la conveniència de convidar a la Taula de Diàleg al CDR de Sant Just.
• El pas següent passa perquè cada organització debati internament el projecte de candidatura.
• El dia 20 hi haurà la segona reunió de la Taula de Diàleg on es concretarà quines organitzacions
volen iniciar el viatge per a crear una candidatura unitària republicana / guanyadora a les
properes eleccions municipals. Tant de bo no hi falti ningú. Tots som necessaris!.
De cara a la segona reunió, 20-9-18:
• Preparar una breu acta de la primera reunió (Oriol) i enviar-la (secretaria Plataforma) a tots els
assistents, juntament amb la convocatòria de la segona. Es recordarà que és important que els
representants que assisteixin siguin de Sant Just.
• També enviar acta i convocatòria a MOVEM, insistint amb que desitgem la seva participació i que
mantenim la invitació.
• Contactar (Núria i Joan B) amb el CDR i la CUP -en procés de creació- per explicar-los en quina
fase de projecte estem i convidar-los a sumar-se a la Taula de Diàleg.
• Què aportem en aquesta segona reunió?:
- Il·lusió!
- Arguments per convèncer de que si anem junts, l’objectiu de l’alcaldia republicana és més que
possible perquè l’efecte multiplicador és innegable; la participació i els resultats de l’1-O ho
acrediten.
• Proposem que els temes a tractar en aquesta segona reunió siguin:
- Que cada organització, d’acord amb el que hagi decidit internament, manifesti la seva decisió
en quan a formar part de la candidatura unitària i a treballar-hi a través de la Taula de Diàleg.
- Acordar els següents passos de cara a encarar el desenvolupament del projecte, mètode de
treball, agenda, etc.
2. PROJECTE “PRIMÀRIES CATALUNYA”
• Iniciativa impulsada per l’ANC i les plataformes “Primàries Barcelona” i “Primàries per la
República”.
• L’objectiu és uniﬁcar i compartir estratègies, infraestructures, procediments, etc. a tot el territori,
però sembla que està pensat per municipis de més de 20.000 habitants.
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• De caràcter molt participatiu, estan elaborant reglament, processos, metodologia, etc.
• El 19-9-18 l’ANC-Baix Llobregat celebrarà una sessió monogràﬁca per presentar la inicitiva als seus
aﬁliats. Per part nostra, hi assistià l’Eulàlia que també és membre de l’ANC.
• Tot i que estem a l’espera de més informació sobre aquesta iniciativa, entre nosaltres s’obre un
intens debat sobre les condicions per presentar els candidats, les històriques reticències dels
partits, la nostra possible integració, etc.
3. ACTE PÚBLIC DE LA PLATAFORMA AMB ELISENDA PALUZIE (presidenta de l’ANC)
• Data acordada amb Elisenda Paluzie a través de l’ANC-Sant Just: dimecres, 10 d’octubre’18.
• Lloc: Sala Cinqüentenari de l’Ateneu.
• L’acte ha de servir per:
- 1. Presentar oﬁcialment el projecte “Alcaldia republicana” explicant el treball portat a terme
ﬁns ara i com es preveu desenvolupar-lo ﬁns arribar a la concreció de les llistes de la
candidatura unitària republicana.
- 2. Parlament d’Elisenda Paluzie.
• Durada de l’acte: proporcionalment, el punt 1 seria un 25% de l’acte i el punt 2 un 75%.
• Contactarem (Quim) amb l’ANC-Sant Just per reservar sala i acordar el perﬁl de l’acte i la difusió
que es pugui fer.

PROPERA ASSEMBLEA DE LA PLATAFORMA:
Dimecres 26 de setembre a les 21h. Ateneu
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