ACTA DE LA PLATAFORMA
30/5/2018
Lloc: Ateneu, 21 h
Assistents (16):

Albert Malaret
Anna Vilanova
Carles Garcia
Eulàlia Formentí

Florenci Maymó
Jeanine Jurado
Joan Bennassar
Joan Gonzalez

Montse Bailac
Oriol de Fàbregues
Pilar Bartolomé
Pili Giménez

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

Quim Trias
Ricart Segura
Sònia Sanjosé
Xita Camps

1. WEB I SIGNATURES (Florenci informa)
• Fins avui: 120 signatures (98 amb autorització de publicar el nom) i 31 pendents de validar.
• Tasques en marxa per la web:
- Creuetes/video acte dia 29/doble clic per entrar
- Traduccions
- Login administradors
- Visionar comptador signatures i llistat signants
- FAQS
- Enviar email a tots els que encara no han validat la signatura
- Fer possible aportacions, propostes, etc per a la construcció de la candidatura
- Comunicacions via Telegram als signants
2. VALORACIÓ ACTE ACTE PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DIA 29
• Molt positiva, per l’organització, el suport-aplaudiments rebuts i els comentaris a la sortida.
• Però des de la celebració de l’acte, i atesa la quantitat d’assistents, sembla que no hi ha hagut
tantes noves signatures com seria d’esperar ... (és aviat per treure’n conclusions)
3. GESTIONS AMB ÒMNIUM SANT JUST
• Alguns membres de la plataforma que son socis d’Òmnium van adreçar-li un mail demanant
explicacions de la no adhesió a la iniciativa. Es llegeix la resposta rebuda, però no convenç.
Demanaran a Òmnium celebrar una reunió per entendre els motius.
• Queda clara la voluntat de la Plataforma de no prendre una posició de confrontació amb Òmnium.
4. ORGANITZACIÓ INTERNA DE LA PLATAFORMA
Joan Gonzalez proposa canvis:
• Preocupat pel creixement desordenat. Cal endreçar, ser més eﬁcaços i portar una gestió més
rigorosa per tal d’aconseguir els nostres objectius.
• Persones i vincles amb el projecte:
- SIGNANT: aquella que signa el manifest.
- SIMPATITZANT: persona activa que signa, reb informació de la Plataforma i la difon.
- MEMBRE DE LA PLATAFORMA: forma part d’un dels grups de treball, assisteix a les reunions de la
Plataforma i paga les quotes.
• Protocol per entrar a formar part de la Plataforma: sempre a través del grup d’Acollida.
• Necessitat d’una direcció de la Plataforma (integrada per tots els membres del grup Estratègies i
els coordinadors de tots els grups de treball) i d’un portaveu davant els mitjans.
• Que el grup d’Estratègies tingui la tasca de direcció política de la Plataforma.
• Necessitat d’integrar en un sol grup de treball “Mitjans tecnològics”, “Suports de Difusió” i “Xarxes
socials” per tal de cohesionar els diversos missatges que transmetem. Nom del grup: Comunicació.
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• Els coordinadors dels grup de treball han d’estar més implicats, ser representants del grup i
desenvolupar una tasca més directiva.
• Grups de whatsapp:
- 1 per cada grup de treball
- 1 de Direcció (el grup d’Estratègia + els coordinadors de tots els grups)
- 1 de general, de tots els membres de la Plataforma, amb funció informativa i no per debatre.
Després del debat s’acorda:
• El grup d’Estratègia assumeix més pes i amb capacitat de prendre decisions del seu àmbit.
• No cal que tinguem un sol portaveu davant els mitjans. Poden ser més segons les circumstàncies.
• Les decisions més importants s’han de seguir prenent a les reunions de Plataforma.
• L’organització ha de servir per aconseguir els objectius i no caure en la burocràcia.
• Una organització interna que sigui rígida no serà atractiva pels joves.
• Els coordinadors s’haurien de reunir/coordinar més sovint i també amb Estratègia.
• Grup de whatsapp general: evitar els debats. Per això hi ha els grup de treball i les assemblees.
5. CANVIS EN ELS GRUPS DE TREBALL:
• ESTRATÈGIES
Coordinador: Joan Bennassar
estrategia@alcaldiarepublicana.com
- Sònia San José
- Joan Bennassar
- Oriol de Fàbregues
- Ricard Segura
- Carles Garcia
- Eduard Ametller
- Joan Gonzalez
• COMUNICACIÓ
Coordinador: Quim Trias
- Eulàlia Formentí
- Florenci Maymó
- Malú de Sousa
- Carles Garcia
- Xita Camps
- Quim Trias
- Jeanine Jurado

• RECOLLIDA DE SIGNATURES
Coordinadora: Xita Camps
- Pili Gimenez
- Xita Camps
- Albert Malaret
- Anna Vilanova
• ACOLLIDA DE NOUS MEMBRES
Coordinadora: Eulàlia Formentí
- Anna Vilanova
- Eulàlia Formentí
- Pili Gimenez
- Eduard Ametller

• GESTIÓ ECONÒMICA
Coordinadora: Pilar Besses
- Pilar Bartolomé
- Joan Bennassar
• RELACIÓ AMB ALTRES
PROJECTES MUNICIPALISTES
Coordinador: Oriol de Fàbregues
- Pilar Bartolomé
- Montse Bailac
- Oriol de Fàbregues
- Eulàlia Formentí
- Albert Malaret

• SECRETARIA DE LA
PLATAFORMA
Coordinadora: Montse Bailac
info@alcaldiarepublicana.com
- Montse Bailac

6. PROPERA REUNIÓ PLATAFORMA:
Dimecres 6 de juny a les 21 h.
Lloc: a determinar.

info@alcaldiarepublicana.com alcaldiarepublicana.com
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