ACTA DE LA PLATAFORMA
23/5/2018
Lloc: Ateneu, 21 h
Assistents (16): Anna Vilanova
Eulàlia Formentí
Florenci Maymó
Isabel Nebot*
Jeanine Jurado
Joan Bennassar

*Nous membres

Montse Bailac
Oriol de Fàbregues
Pilar Bartolomé
Pili Giménez
Quim Trias

Rafel Malaret*
Ricart Segura
Sònia Sanjosé
Tonyo Gonzalez*
Xita Camps

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

Excusen la seva
absència (3):
Aitor López
Joan González
Malú de Souza

1. GRUP ESTRATÈGIES
• L’acte de presentació de la plataforma el dia 29 de maig:
- Anna i Quim (o Joan Gonzalez) llegiran el text d’introducció i el manifest (uns 4 minuts en total).
- Just abans de que comencin, la resta de la plataforma baixarem i ens posarem al seu darrera.
- Enric, ﬁll de Sonia, fara fotograﬁes i video de l’acte.
- A la porta de sortida: dues persones de la plataforma lliuraran el díptic-butlleta a tots els que
vagin sortint de la sala.
- A prop de la sortida: taula, roll up, díptic-butlletes, urna per butlletes i 2 ordinadors.
• Enviarà a tota la plataforma el cartell de l’acte del Baños + text invitant a la nostra presentació.
• Àrees amb les que està treballant el grup:
- Redacció de document-base amb argumentari i criteris per conﬁgurar la candidatura.
- Organització d’actes propis nostres: Dolors Sabater (juny), Graupera, alcaldia-regidors de Molins
(experiència pacte de govern).
• Es detecta necessitat de clariﬁcació de les tasques dels grups de treball.
• Es suggereix anar pensant en candidats independents per a la candidatura.
• Tenim el suport de l’ANC i de Súmate, però Òmnium s’hi resisteix:
- Divendres sabem què decideix.
- S’acorda que els membres de la plataforma que son d’Òmnium facin una carta demanant el seu
suport.
2. GRUP D’ACOLLIDA
• Ens expliquen les trobades dutes a terme ﬁns ara.
• Es recoda el protocol a seguir i s’acorda que el grup d’Acollida enviarà a
info@alcaldiarepublicana.com les dades de les persones que decideixin apuntar-se (nom, email i
telèfon) .
• Nova sessió d’acollida després de l’acte del 29: dimecres 6 de juny.
3. GRUP RECOLLIDA DE SIGNATURES
• Acte dia 29: a la sortida, taula amb roba vermella, roll up, díptic-butlletes, urna per butlletes i 2
ordinadors (amb video non-stop en un d’ells).
• Proposen que no es destaquin els noms d’uns signants per damunt dels altres. Llistat ordenat per
ordre alfabètic.
• Butlleta-paper: es debat on podrien lliurar-les els signants quan ja les hagin emplenat. Per falta
d’una solució, de moment es decideix: un cop signada, que la tornin a la persona que l’ha donada.
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4. GRUP SUPORTS DE DIFUSIÓ
• A la fase ﬁnal: disseny de web, butlleta-díptic, roll up i icones xarxes socials.
• En procés d’elaboració: un video senzill (qui som, objectius i arguments bàsics).
• Enviarà per whatsapp el manifest i el díptic a tots els de la plataforma.
• Es deixen per després del 29 altres aplicacions: cartells, anuncis revistes, pancarta, opis, ràdio, etc.
5. GRUP MITJANS TECNOLÒGICS
• Debat i acords sobre la web:
- Comptador i llista de signatures (quantitat mínima acordada: ?).
- Prioritat de les realitzacions que queden de cara a tenir-la a punt ben aviat.
- Posar en marxa les traduccions: el més urgent, el manifest.
- La introducció de les dades dels que signin en paper està prevista com a cas especial.
- Imprescindible guardar a l’arxiu les butlletes emplenades com a comprovants.
• S’aprova tenir comptes/canal a Twitter, Telegram i Whatsapp.
• Community Managers de xarxes socials: Carles Garcia (als matins) i Malú de Souza (a les tardes).
• S’aprova el nom de la plataforma: “Plataforma Alcaldia Republicana Sant Just Desvern”.
• S’aprova el nom a les xarxes: “AlcaldiaRepublicanaSJ”.
6. GRUP GESTIÓ ECONÒMICA
• Control d’entrades i sortides amb un Excel a l’abast de tots els membres (Trello, arxiu per e-mail?).
• Que tothom lliuri els tiquets de despeses a la Pilar.
• Que els que ja han fet pagaments de la seva butxaca, n’informin a la Pilar.
• S’acorda que cada membre de la plataforma aprotarà 30 €. S’ha d’entendre que és un prèstec a
retornar quan la candidatura es formalitzi.
• Els que ja han fet aportacions, ara aportaran la diferència amb els 30 €.
• A l’acte del 29 no es posarà guardiola per recaptar fons. A considerar de cara a actes propis.
7. GRUP RELACIO AMB ALTRES PROJECTES SIMILARS
• Es procurarà contactar amb la trobada de candidatures municipalista a Badalona (divendres 26 de
maig). Eulàlia té disponibilitat i voldria anar-hi.
8. GRUP SECRETARIA
• Dimecres 30, a les 21h a l’Ateneu: reunió-assemblea de tots els membres de la plataforma.

info@alcaldiarepublicana.com www.santjust.alcaldiarepublicana.com
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