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

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

1. ACOLLIDA DE CANDIDATS DE LA PLATAFORMA:
• La Plataforma està treballant en dues línies:
- Participant a la Taula del Diàleg amb ANC, DEMÒCRATES, MES, PDECAT i SÚMATE.
- Amb dos grups de treball propis, un de programa i un de candidats/es independents.
• Grup de treball programa: proposa línies mestres que ajudin als candidats en primera instància.
• Grup de treball candidats/es:
- Cerca persones interessades en ser candidates.
- Celebra sessions d’acollida a aquestes persones (s’ha fet ja una sessió).
- Proposa les condicions a complir per ser candidat/a.
• Condicions a complir per ser pre-candidat/a:
- Haver signat el manifest de la Plataforma.
- Carta de presentació, CV, motius de l’interès.
- 5 avals de 5 persones de la Plataforma (cada membre de la Plataforma pot avalar un màxim de
tres candidats/tes.
- Signar el protocol que s’està elaborant (tipus Primàries Catalunya i Som el 80%).
• Com s’elegirà la llista deﬁnitiva de la candidatura unitària?:
- Hi haurà pre-candidats/es dels partits (PDeCAT i MES ja els tenen) i independents.
- A la Taula de Diàleg es negociarà com s’elegiran (Primàries “pures”, primàries d’independents,
primàries de llistes alternatives, etc).
- Per a la negociació serà vital la força/suport que tingui cada membre de la Taula de Diàleg.
• Calendari: encara a determinar. El procés serà: 1) Tancar la llista de precandidats/es, 2)
Campanya i 3) Votacions (primàries).
• Tots els membres de la Plataforma hem d’activar-nos i fer una crida per:
- Aconseguir més signatures del manifest.
- Cercar persones interessades en ser candidates: que es posin en contacte a través de
info@alcaldiarepublicana-com.
2. EINES PER GESTIONAR EL CONSENS DE CANDIDATS I PROGRAMA:
• En breu entrarà en funcionament una nova eina de consens a través del web.
• La primera experiència serà les FAQ sobre la Plataforma elaborades fa uns mesos.
• L’eina permet que un grup determinat de persones pugin actuar (redactant, fent esmenes i votant)
a ﬁ de consensuar programa i candidats.
• Al web hi haurà entrades per cada tema: programa, candidats, FAQ, etc.
• S’ha d’estudiar quines persones podran participar-hi, però de moment podrien ser les que han
signat el manifest.
• Es lliuren uns exemplars del document “Eines per gestionar el consens i les decisions”.
3. GRUP DE TREBALL D’EXTERIORS:
• Rubí: demanen una trobada per explicar-los el nostre projecte i com l’estem portant a terme.
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• S’explica l’assistència de membres de la Plataforma a Manresa (La Crida) i Lledoners
(concentració a l’exterior).
• S’assistirà també a la Diada nacional de Catalunya Nord (manifestació i altres accions el 10 de
novembre).
4. PRECS I PREGUNTES:
• S’insisteix amb la necessitat de difondre el nostre projecte i aconseguir més signatures. Es
decideix aproﬁtar la cursa de karts dels dies 10 i 11 per repartir els fullets/butlleta. També
deixar-ne uns quants exemplars a botigues i comerços de Sant Just que ho vulguin i que també
siguin un punt de recollida de butlletes emplenades.
• Es debat el suport que s’ha demanat a la Plataforma pel que fa a la proposta de nom pel nou
parc Rambla/Major. S’acorda donar suport a la denominació “Primer d’octubre”.
• L’ANC ens convida a participar amb una paradeta en una acció de difusió de Primàries Catalunya
a Cornellà el 17 de novembre.
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