ACTA DE LA PLATAFORMA
26/9/2018
Lloc: Ateneu, 21h

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

1. TAULA DE DIÀLEG
La segona reunió, 25-9-18 (Oriol, Anna i Joan B):
• Van assistir-hi: ANC, PDECAT, persones del CDR a títol individual i la Plataforma.
• Van excusar la seva assistència: Demòcrates, Moviment Esquerra Socialista (MES) i Súmate.
Tanmateix, totes tres organitzacions van manifestar el seu suport al projecte i la seva voluntat de
seguir participant a la Taula de Diàleg.
• ERC no hi va assistir ni es va excusar. La seva assemblea havia decidit uns dies abans no participar
en la candidatura unitària republicana.
• Les persones del CDR van manifestar que, com organització, el CDR no pot participar en la Taula,
però que desitja seguir d’aprop el projecte. Proposen que persones que formen part de la
Plataforma i també del CDR hi assisteixin i facin de pont perquè el CDR es mantingui informat.
• Entre els assistents a la Taula es va iniciar un canvi d’impressions sobre com concretar la
candidatura unitària republicana.
• La propera reunió de la Taula de Diàleg es celebrarà el 9 d’octubre.
Valoracions a l’assemblea:
• El fet que ara mateix no tots els partits s’hagin sumat al projecte no canvia massa coses.
• Des del principi, “Alcaldia republicana” no compta només amb els partits. Les persones son tan o
més importants.
• Tenim suport i capacitats: el nostre manifest ha obtingut (ﬁns ara) més signants que aﬁl·liats als
partits polítics del municipi!.
• Per unanimitat es manifesta la voluntat de seguir endavant, amb més força encara.
• Caldrà, però, reﬂexionar sobre les estratègies, com fer més i millor difusió, incentivar la
participació de les persones, organitzar-nos millor, sumar més, integrar, animar...
• La iniciativa de l’ANC a nivell nacional “Primàries Catalunya” va en la mateixa línia que el nostre
projecte i el reforça.
• Es decideix sumar-nos al projecte “Primàries Catalunya” i hem de pensar com fer la integració i
com fer que sumi.
• Es veu convenient convocar una “assemblea oberta de la Plataforma” per tal de debatre,
consensuar i reforçar els passos que anem fent (dimecres 17 d’octubre).
2. PROJECTE “PRIMÀRIES CATALUNYA”
Informació sobre el projecte (Eulàlia va assistir a una sessió informativa de l’ANC):
• “Primàries Catalunya” és una entitat que aglutina “Primàries per la República”, “Primàries per
Barcelona” i la proposta de primàries de l'ANC. És el gran projecte de l 'ANC.
• Els seus objectius son incentivar la participació de les persones i la formació de candidatures a
través de primàries. Pretén donar suport organitzatiu, uniﬁcar la conﬁguració de llistes a cada
municipi, compartir estratègies, infraestructures, procediments, etc. a tot el territori.
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• Cada municipi tindrà la seva autonomia de funcionament però s’està preparant protocols,
condicions de participació, calendari, etc.
• “Primàries Catalunya” farà de paraigua aglutinador per tal que la presència i la representació de
les candidatures unitàries a les diputacions i els consells comarcals no quedin mermades pel fet que
no siguin un partit polític.
• Iniciativa prevista més aviat per a municipis de més de 20.000 habitants, però no exclusivament.
• El procés de primàries seria el següent:
-1r: Aconseguir que les persones a favor d’un procés de primàries es registrin a la web “Primàries
Catalunya”. Quantes més persones, més força pel projecte a nivell nacional.
-2n: Que es presentin candidats amb programes a cada municipi i d’acord amb un protocol (ﬁns a
primers de desembre).
-3r: Es tanquen les llistes (15 de desembre, aprox).
-4t: Campanya (10 dies).
-5è: Votació.
• Naturalment, els candidats podran ser independents o bé representants de partits i entitats.
• El projecte encara no està del tot deﬁnit. Hi ha un grup de persones de l’ANC treballant-hi a fons.
• Algunes opinions de diferents persones de les territorials que eren presents a la presentació del
projecte per part de l’ANC:
• Argumentari per defensar les primàries:
1. És un moviment transversal.
2. Participat per la població, empodera.
3. Renovació política, possiblement nous actors.
• Les primàries son bones sigui quin sigui el resultat perquè és posar en marxa una nova manera
de fer política i això és bo per si sol.
• Sense renovació electoral, hi ha molta gent que en aquestes eleccions no podrà/voldrà votar
perquè cap opció de candidatures dels partits tradicionals l’acaba de convèncer, està
desenganyada i no es reﬁa de les aliances que faran els partits després de les eleccions.
Valoracions a l’assemblea:
• Les primàries son un procediment que la Plataforma ha defensat des del principi i que ja ha
proposat a la Taula de Diàleg.
• Aquesta iniciativa de l’ANC a nivell nacional es veu com una bona oportunitat de potenciar més el
nostre projecte.
• Hem de seguir desenvolupant-lo i veure com participar a “Primàries Catalunya”, però en cap cas
afectarà als procés que tenim enjegat i a la Taula de Diàleg.
• Es buscarà la manera d’integrar-hi la feina que tenim feta (inscrits, per exemple) de la manera
més pràctica i senzilla possible. Aviat tindrem a punt l’eina (nostra) per registrar candidats i
programes!
• Candidats: s’haurà de buscar persones vàlides i amb experiència que estiguin disposades a
treballar quatre anys pel poble.
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3. ACTE PÚBLIC DE LA PLATAFORMA AMB ELISENDA PALUZIE (dimecres 10 d’octubre)
• Lloc: Sala Cinquantenari de l’Ateneu (falta conﬁrmar reserva per part de l’ANC).
• Hora: 19:30 h o 20 h?
• L’acte ha de servir per:
- 1a part. Explicar el treball portat a terme per ﬁns ara per “Alcaldia republicana” i com es preveu
desenvolupar-lo ﬁns arribar a la confecció de les llistes de la candidatura unitària republicana.
- 2a part. Parlament d’Elisenda Paluzie, potser centrat en el projecte “Primàries Catalunya”?.
- 3a part: Torn de paraules.• Durada : 1 h (?) Proporcionalment, la 1a part seria un 25% de l’acte i
la 2a part un 75%.
• Aquest acte estava pensat per celebrar-lo uns mesos abans, quan estavem iniciant la recollida de
signatures. Arriba en un moment ben diferent del nostre procés.
• S’acorda que el grup de treball “Estratègia” treballi a fons per:
- Concretar el perﬁl i adaptar els objectius de l’acte.
- Redactar “el discurs” (participació nostra a la primera part).
- Pensar en l’organització i en la posada en escena.
- Pensar en el títol de l’acte i el contingut del cartell per a la difusió que caldrà acordar amb l’ANC.

4. ACTE COMMEMORATIU DE l’1O A SANT JUST
Es comenta la possibilitat de participar-hi com a Plataforma, però no s’acaba de concretar com.

ASSEMBLEA OBERTA DE LA PLATAFORMA:
Dimecres 17 d’octubre a les 21h. Ateneu
• Per debatre, consensuar i reforçar els passos que anem fent.
• Fem-ne difusió i animem a participar-hi!
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