Resum reunió 7/1/2019
ACORDS PRESOS
PER A LA CAMPANYA

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

Primàries
Sant Just Desvern

1. COMUNICAR URGENT PER MAIL
• Als que van signar el manifest: que s’inscriguin també a Primàries com a votants.
• Als que s’han inscrit a Primàries: que s’inscriguin també a la Plataforma signant el manifest.
• A tots els partits polítics i entitats civils de Sant Just: que ja estan en marxa les Primàries i que
animem a participar a tots els santjustencs i a totes les santjustenques.
2. COMUNICACIÓ+COMUNICACIÓ+COMUNICACIÓ
• Hem d’aconseguir crear notorietat, que se’n parli i que el dia 2 sigui un esdeveniment pel poble.
• Missatges curts, directes, incisius, eficaços...
3. ACTES A PREPARAR
• 19/1 dissabte: inici de campanya amb presentació de candidats i parlaments (+Graupera?). Al
Parador o a la Pl. Malaret? A l’hora de l’aperitiu? Música? Tenir ordinadors per fer inscripcions.
• 2/2 dissabte: jornada de votació. Davant del CAP? Disposar de taules, ordinadors, etc
4. VOTAR DUES LLISTES PER ALCALDABLES I PER REGIDORS?
• La decisió de si fem dues llistes diferenciades o una de sola la prendrem quan sapiguem quants
alcaldables tenim (a partir del 18/1).
• Si son dues llistes, cada votant podrà votar 1 alcaldable i un màxim de 6 regidors.
5. MITJANS/CANALS DE DIFUSIÓ
•
•
•
•
•
•
•

Paradetes.
Xarxes socials: en Miquel Ardèvol podria fer-se’n responsable.
Pancartes: 4 o 5 localitzacions: el permís és per 21 dies màxim.
Bustiades: una abans del 18/1 i una després del 18/1 (amb perfils candidats).
Cartells a botigues.
Opis.
Ràdio Desvern: enviar comunicats de premsa de totes les novetats del projecte. Aconseguir
entrevistes.
• ETV: enviar comunicats de premsa de totes les novetats del projecte. Aconseguir entrevistes.
• Cotxe amb megàfon pels carrers?
• Altres?
6. PARADETES
• 12/1: 4 paredetes. 1 a mercat, 1 a Caprabo M Reverter, 1 Pl Maragall i 1 Ciabatta Illa.
• 13/1: 1 davant del super Consum.
• 13/1: a can Ginestar (dia dels 3 Tombs)?.
• 19/1: ?
• 26/1: ?
Fa falta un cartell més (tipus com els dels cavallets).
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7. PRESSUPOSTOS
• Haurem de posar diners de la butxaca... entre l’ANC i la Plataforma.
• Abans de fer encàrrecs, valorem els preus i decidim.
8. GRUPS DE TREBALL
• Actes
• Paradetes
• Comunicació
• Estratègia
• Visió-programa
A més, hi ha:
• Coordinació de candidats
• Comité Local Organitzador (tots en som membres)
• Comité Electoral
9. PROPERES REUNIONS (algunes...)
• Dijous 10 a les 19:30h, assemblea a l’Ateneu. A continuació, reunió de candidats/es.
• Dilluns 14 a les 19h, reunió de seguiment de la campanya convocant a totes les persones
que formen part de grups de treball + candidats/es. A l’Ateneu.
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