ACTA DE LA PLATAFORMA
5/9/2018
Lloc: Ateneu, 21h

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

1. ESTRATÈGIES
• Primera reunió Taula de Diàleg (l’endemà dia 6 de setembre):
- Es debat com plantejar la reunió: parlar d'objectius, de voluntats i disposats a sacriﬁcar per
aconseguir la llista unitària. Plantejar avantatges i incovenients, mirar de no trencar vincles.
- Representants de la Plataforma: després de parlar-ne, es decidieix que hi aniran l'Oriol, el Joan
Gonzalez i l'Anna Vilanova.
- S’acorda que per a la segona reunió de la Taula es convidarà a algun representant de la CUP.
• Resposta Dolors Sabater (Badalona):
- La tornarem a contactar quan tinguem més clar quin tipus d'acte volem celebrar. Ens interessaria que ens expliqués la seva experiència a Badalona.
- Tenim en cartera l'acte del 10/10 amb l’Elisenda Paluzie.
• Entrevista a la Vall de Verç:
- Ja es va fer. Entrevistadora, Míriam Garcia. Entrevistats, Oriol i Ricard. Impressió satisfactòria.
No se sap amb certesa quan es publicarà (setembre o octubre?).
- Abans ens enviaran la còpia de l'entrevista per mail.
2. RELACIÓ AMB ALTRES PROJECTES MUNICIPALISTES
• La Plataforma i el procés de “Primàries per la República”:
- L'ANC ha demanat una reunió abans de la Reunió de la Taula de Diàleg. Suposem que és per
parlar de les primàries. Hem de pensar quina és la postura de la Plataforma en relació a aquesta
iniciativa.
3. RECOLLIDA DE SIGNATURES
• Bona valoració de la paradeta del dissabte 1 de setembre: es van recollir 18 signatures.
4. COMUNICACIÓ
• Web:
- Total de signants ﬁns avui: 420, dels quals 35 són de fora de Sant Just.
- Gestió d'usuaris completat.
- Incorporació de les FAQ en fase de prova.
- Detectem que al cercador d’internet apareix abans el bloc de la Plataforma que la pàgina web i
que aquesta costa de trobar. Es procurarà solucionar.
• Xarxes socials:
- Acabades les vacances, tornarem a activar bloc, Twitter, Telegram i Àgora.
5. ACOLLIDA NOUS MEMBRES A LA PLATAFORMA
• Properes sessions: el 19/9
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6. GESTIÓ ECONÒMICA
• No hi ha hagut moviments ni despeses durant l’agost.
7. SECRETARIA
• Sense novetats.
8. PRECS I PREGUNTES
• Es detecta que fa setmanes que no s’aconsegueixen signatures, més enllà de les de les paredetes.
• Caldria enjegar noves accions de difusió?

PROPERA ASSEMBLEA DE LA PLATAFORMA:
Dimecres 12 de setembre a les 21h. Ateneu
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