ACTA DE LA PLATAFORMA
9/5/2018
Lloc: Ateneu, Sala Morera, 21 h
Assistents (11): Anna Vilanova
Florenci Maymó
Jeanine Jurado
Joan Bennassar
Malú de Souza
Montse Bailac

Pili Giménez
Pilar Bartolomé
Quim Trias
Ricart Segura
Xita Camps

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

Excusen la seva absència (5):
Aitor López
Eulàlia Formentí
Joan González
Oriol de Fàbregues
Sònia Sanjosé

1. REDACCIÓ DEL MANIFEST: queda aprovat el que es va enviar amb el resum de la reunió 2-5-18.
2. EL PROJECTE: OBJECTIUS, ARGUMENTS, ESTRATÈGIES, ETC.
- Malú llegeix comentaris d’Oriol de Fàbregues sobre estratègies i altres temes. Ens els enviarà x mail.
- El grup de treball “Estratègies per a la gestió...” farà una proposta de concreció dels trets principals
del projecte i d’un document-base que els reculli.
3. SIGNANTS DEL MANIFEST
- El grup de treball “Recollida de signatures” valorarà pros i contres sobre destacar o no uns
signants de renom, farà proposta de llistes segons criteris de selecció i concretarà quines persones
seria interessant que hi ﬁguressin respectivament.
- Joan B explica que les novetats pel que fa a la protecció de dades (a partir del 25 de maig), son molt
restrictives per a les empreses, però no pas en casos com el nostre. El grup “Mitjans tecnològics”
vetllarà per aquesta qüestió.
4. CAMPANYA DE DIFUSIÓ I RECOLLIDA DE SIGNATURES
- Presentació 29 de maig a l’Ateneu:
- S’accepta la proposta d’en Joan González de posada en escena.
- S’opina que abans de llegir el manifest s’hauria d’expressar “telegràﬁcament” qui som i què
volem.
- A la sortida de l’acte, taulell amb butlleta signatures, punt de llibre i cartell.
- Suports gràﬁcs de difusió. Quim Trias exposa:
- Els criteris de comunicació i els mitjans i eines aque necessitem tenir l’abast.
- La necessitat de planiﬁcació de la campanya global de difusió i recerca de signatures per
preparar els suports gràﬁcs.
5. GRUPS DE TREBALL
- Ens repartim per grups de treball i s’escullen els coordinadors respectius. Veure arxiu adjunt.
- Es comenta breument les funcions de cada grup de treball. Veure arxiu adjunt.
- Cada comissió, a través del coordinador, portarà propostes concretes a les reunions de plataforma
que no siguin assembleàries (tots els membres).
- Adreça d’email per a cada grup de treball: el més aviat possible, els 7 coordinadors enviaran al
Florenci (fmaymo@guspira.com) el nom de l’adreça que desitgen pel seu grup respectiu
(p.e.: “estratègies@alcaldiarepublicana.com” o “tecnologia@alcaldiarepublicana.com”).
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6. PARTICIPACIÓ/ASSISTÈNCIA A ACTES I REUNIONS
- Sense novetats pel que fa a les que constaven a l’ordre del dia.
- El 21 de maig a les 19h: xerrada de Jordi Borràs a l’Ateneu.
7. ECONOMIA: l’Anna preguntarà a l’Ateneu quina seria la quota pel lloguer de la sala per reunions.
8. ALTRES ACORDS
- Grup de treball “Acollida de nous membres”: és urgent que contacti amb les pesones que han
manifestat el seu interès (Roser Parés, Maria Capçada, Júlia Ruiz, altres?). Possible trobada el
dimecres 17 a les 20h a l’Ateneu (abans de la reunió de plataforma).
- Grup de treball “Recollida de signatures”: Secretaria li enviarà el llistat de persones que donarien
suport al manifest i que es va elaborar a l’inici del projecte .
- A tots els membres de la plataforma: Secretaria enviarà el llistat dels respectius emails i telèfons
per facilitar les comunicacions.
9. ALTRES CONSIDERACIONS
- En Ricard explica que va estar parlant amb en Daniel Cardona per tal que seguís a la plataforma.
Sembla que ho valorarà.
- Van sortir noms de persones que podrien ser “alcaldables”. S’entén que no estem en el moment per
concentrar-nos en aquest tema i es prega discreció total i no parlar-ne amb els possibles candidats.
Però totes les idees son ben rebudes i seria oportú fer-les arribar al grup “Estratègies”.
10. PROPERA REUNIÓ DE PLATAFORMA
Només de coordinadors: dimecres 16 de maig a les 21h, a l’Ateneu.

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