ACTA DE LA PLATAFORMA
20/6/2018

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

Lloc: Ateneu, 21h

1. COMUNICACIÓ
• Web: - S’hi estan fent millores i ampliacions.
- S’hi hauria d’incorporar el llistat dels signants (ordre alfabètic) i les FAQ.
- Es proposa revisar la usabilitat a l’hora de signar el manifest per mòbil.
• Butlletes: - Fa falta una nova impressió. Demanarem pressupost per 500/750/1.000 exemplars.
- S’aproﬁtarà per actualitzar el text del manifest i millorar les caselles de la butlleta.
2. RECOLLIDA DE SIGNATURES
• La paradeta de dissabte 16 va comportar al recollida d'unes 80 adhesions.
• Noves paradetes, el divendres 22 (plaça de la Pau) i el dissabte 23 (Mercat).
• Els propers dies es farà una embustiada de ﬂyers per la zona centre.
3. ACOLLIDA DE NOUS MEMBRES
• Les sessions d'acollides estan sent molt proﬁtoses.
• Hi ha una altra sessió programada amb més de 10 persones apuntades.
• Hi ha hagut aportacions econòmiques per part de les persones que s'incorporen.
4. ESTRATÈGIES
• S’iniciaran les trobades amb els partits polítics:
- PDeCAT: Divendres 22/6 a les 20h. Hi aniran: Joan G., Sònia, Eduard.
- ERC: Dilluns 3/7. Hi aniran: Oriol, Ricard i Joan B.
- MOVEM: No hi ha data encara. Hi aniran: Anna, Pili, Eulàlia i Eduard.
- MÉS: No hi ha data encara. Hi aniran: Joan G. i ?.
- SÚMATE? : no se'ls ha contactat encara.
• Acte públic de presentació “oﬁcial” del nostre projecte:
- Es posposa pel setembre. Surten noms com ara Mascarell, Àngel Casas....
• Altres actes de difusió: es seguirà treballant per portar Dolors Sabater abans del 15 de juliol i
alcalde/regidors Molins de Rei.
• Festa Major: hem d’organitzar algun acte!
• Vall de Verç: se’ls proposarà que publiquin una entrevista amb Oriol i Ricard.
5. GESTIÓ ECONÒMICA
• Amb les noves aportacions es podran pagar les noves butlletes.
6. RELACIÓ AMB ALTRES PROJECTES MUNICIPALISTES
• Rubí i Vilanova: a l’espera de contactar per compartir experiències.
7. SECRETARIA
• Obrim el sopar d’estiu a simpatitzants de la Plataforma: dimecres 4 de juliol, 21h al Pati del Roure.
PROPERES REUNIONS:
• De coordinadors: dimecres 27 de juny a les 21 h. A l’Ateneu
• De Plataforma: dimecres 11 de juliol a les 21h. A l’Ateneu.
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