ACTA DE LA PLATAFORMA
6/6/2018
Lloc: Carrer Roquetes, 9, 21h
Assistents (17):

Albert Malaret
Anna Vilanova
Carles Garcia
Eduard Atmetller
Eulàlia Formentí

Jeanine Jurado
Joan Bennassar
Maria Capsada
Núria Janés
Oriol de Fàbregues

Pilar Bartolomé
Pili Giménez
Quim Trias
Ricart Segura
Sònia San José

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

Tonyo Gonzalez
Xita Camps

1. ESTRATÈGIES
• Nou coordinador del grup: Joan Gonzalez.
• Presenten el document “Argumentari” que han elaborat:
- Se’n fa lectura i s’aprova.
- Es farà arribar a tots els membres de la Plataforma. Benvingudes aportacions de millora.
- Es farà una edició en català i una en castellà.
- Es proposa que consti a la web en forma de FAQS i que el visitant hi pugui formular preguntes.
• Tal com s’exposa en el document, s’obriran canals formals de comunicació amb els partits i forces
republicanes, sense negociar res. Per generar dinàmiques positives i evitar la rumorologia.
• S’insisteix que la Plataforma no ha de tenir un sol portaveu: per ser plurals i no personalitzar massa.
• Es destaca la necessitat de sortir al carrer per a aconseguir signatures: acció!
2. ACOLLIDA DE NOUS MEMBRES
• Nova sessió, dimecres 13 de juny. Hi assitiran 4 persones interessades, de moment.
3. RECOLLIDA DE SIGNATURES
• Fins ara, 158 signatures conﬁrmades i 27 en espera de conﬁrmació.
• Organització d’una “marató de signatures” del 16 al 25 de juny: una sèrie d’accions coordinades:
- Embustiada (editar un ﬂyer senzill, amb el manifest, web i arguments bàsics).
- Paradetes - Al mercat, dissabtes 16 i 23 de juny (carpa de l’ANC? Súmate? es consultarà).
- A la Pl de la Pau, divendres 22 de juny.
- Fer i vendre xapes amb logo Alcaldia Republicana.
• Difondre el díptic-butlleta:
- També l’hem de repartir i recollir els membres de la Plataforma!!
- Repte: que a la propera reunió cada membre porti un mínim de 10 butlletes emplenades.
- Als signants se’ls dona 2 dítpics a cadascun perquè els reparteixin als seus contactes.
- Deixar-los a botigues, quioscos, etc. Es consultarà llista d’establiments comercials.
• Presència a altres actes previstos a Sant Just (Terricabras, festa Rifenyo, etc), amb paradeta o no.
- Es planiﬁcarà bé a quins actes anem i les persones de la Plataforma que hi assisteixen (torns?).
4. COMUNICACIÓ
• Es remarca que “Comunicació” està al servei dels altres grups de treball i de la Plataforma per a
qualsevol comunicació que s’hagi de transmetre (mitjans tecnològics, xarxes socials i disseny).
• Web:
- Prioritat: s’està treballant fer més segur i eﬁcaç el procés de signar.
- A continuació, s’incorporarà l’àudio entrevista ràdio i el Youtube de l’acte 29-5-18.
- Es farà possible descarregar en pdf el manifest i el díptic-butlleta.
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- Es considerarà la possibilitat de que la pàgina principal tingui 3 o 4 opcions a seguir:
Llegir manifest / Signar manifest / Actualitat / Argumentari (FAQS del document “Argumentari”).
- S’incoporaran els nostres enllaços a Twitter i blog.
• Twitter (#alcaldiarepublicanasj @AlcaldiaRepub1):
- Cada membre de la Plataforma que tingui Twitter s’ha de fer seguidor i retuitar els nostres tuits!
- Els tuits i retuits d’AlcaldiaRepublicana han de girar a l’entorn de:
- 1. Activitats i notícies de la Plataforma.
- 2. Àmbit municipal de Sant Just (notícies i fets rellevants, siguin de qui siguin).
- 3. Tot el que faci referència a república, municipalisme i projectes municipalistes similars.
- 4. Els tuits de l’ANC i Súmate.
- Es farà atenció en que no “restin”, provoquin rebuig o desﬁgurin el que som.
• Whatsapp i Telegram particulars:
- Es prepararan missatges directes de difusió homologats des del grup “Comunicació” que seran
emesos pels membres de la Plataforma, simpatitzants i contactes d’acollida a través dels seus
Whatsapp i Telegram particulars.
- Des de l’email d’Alcaldia Republicana es poden enviar aquests mateixos missatges al signants
que han dit que volen rebre informació.
• Blog: es conﬁgurarà un blog propi per recollir informació de les activitats de la Plataforma.
• Disseny de suports “tradicionals”:
- Es farà proposta de ﬂyer per a l’embustiada i de cartell per als plafons de l’Ajuntament al carrer,
botigues, associacions, etc.
- Es planteja la possibilitat de fer samarretes pels membres de la Plataforma (paredetes).
• Vall de Verç: es mouran ﬁls per a tenir un espai de difusió (entrevista, reportatge, etc).
• Vilaweb: possibilitat de que V Partal signi el manifest. Es mouran ﬁls per tenir un espai a Vilaweb.
5. GESTIÓ ECONÒMICA (sense novetats)
6. RELACIÓ AMB ALTRES PROJECTES MUNICIPALISTES
• Dilluns 11 es celebra reunió d’Òmnium amb alguns membres de la Plataforma que en son socis.
• Actes a celebrar (a diferents espais de Sant Just, Casal de joves, Vagoneta, etc):
- 1a setmana juliol: a l’espera de resposta de Dolors Sabater (data exacte).
- Setembre: Molins de Rei, experiència de govern.
- Graupera: sembla que la seva resposta no és positiva de cara a participar en un acte nostre.
- Altres alternatives?
• Rubí i Vilanova: possibles projectes similars i ens demanen contactar per compartir experiències.
7. SECRETARIA (sense novetats)
8. PROPERES REUNIONS:
• De coordinadors: dimecres 13 de juny a les 21 h. Lloc a determinar
• De Plataforma: dimecres 20 de juny a les 21h. Lloc a determinar

alcaldiarepublicana.com #alcaldiarepublicanasj @AlcaldiaRepub1
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