ACTA DE LA PLATAFORMA
10/10/2018
Lloc: Ateneu, 21h

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

1. LA PLATAFORMA “ALCALDIA REPUBLICANA”: actualitat i perspectives
• El nostre objectiu es manté invariable malgrat no tots els partits s’hi hagin sumat: es tracta
d’aconseguir una alcaldia republicana integrant persones, entitats civils i partits republicans en una
candidatura que es deﬁneix com:
• Unitària: la voluntat es manté (el futur és imprevisible!).
• Transversal: donem cabuda a un arc ideològic molt ampli.
• Republicana: l’esperit intrínsec del projecte.
• Ens reaﬁrmem amb que NO som una candidatura. Som una plataforma de persones que treballem
perquè es construeixi una candidatura.
• Per nosaltres, les persones son tan o més importants que els partits. Donem molt valor a la
participació de persones (independents o de partits), sigui com a candidats o sigui com a membres
dels grups de treball que aviat s’han de constituir.
• Estem segurs de que hi ha persones vàlides i potents als partits i fora dels partits.
• Tenim eines per elaborar, contrastar, consensuar i tirar endavant llistes i programa.
• L’acte del 17/10 donarà una nova empenta i alhora hem d’aproﬁtar l’embranzida de “Primàries
Catalunya”.
• Hem de coordinar-nos amb aquesta iniciativa de l’ANC, però cal tenir amb compte que:
- Està pensada per a poblacions de més de 20.000 habitants i no és el cas de Sant Just.
- Encara s’està elaborant.
- Pot ser que el seu calendari no coincideixi amb el que a nosaltres ens convingui.
• El sistema per confeccionar la llista de la candidatura seria unes primàries “pures”?: és una opció
evident, però caldria considerar també una solució de consens on tothom s’hi trobi còmode (partits i
independents).
• Normalment, les eleccions municipals no son en clau nacional (llibertat / independència), però
aquestes hem de polititzar-les: no volem una alcaldia del 155!, la volem compromesa amb la
sobirania de Catalunya.
• Hem de tornar a incrementar signants!
• Com a resum, es manifesta la convicció de seguir endavant, amb més força encara.
2. VOLUNTARIS A PARTICIPAR EN ELS EQUIPS DE TREBALL DE LA CANDIDATURA UNITÀRIA
• La candidatura haurà de fer seus una sèrie de punts o de posicionaments prèviament acordats
entre tots. Uns punts mínims (en lo nacional?) i també, ﬁns allà on sigui possible, en els diversos
àmbits municipals (habitatge, territori, educació, cultura, etc).
• Ja toca organitzar-se i fer passes endavant.
• Acordem que la Plataforma faci una crida a les persones (independents o no) que vulguin
participar en grups de treball per àmbits municipals i també a les que puguin desitjar ser futurs
candidats. Es convocarà una primera trobada pel dimarts 23 d’octubre.
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3. ORGANITZACIÓ ACTE AMB E. PALUZIE dimecres 17/10/18 a l’Ateneu
• Ja s’ha acordat amb l’ANC l’escaleta de l’acte:
1. Presentador (un representant de la Plataforma): benvinguda a tots (convidats i assistents)
2. Plataforma (7 minuts, tot molt sintètic): una persona de cada grup de treball explica les seves
realitzacions i al ﬁnal s’explica situació actual, Taula de Diàleg, perspectives, etc.
3. Presentador dona la paraula a E. Paluzie.
4. Parlament d’E. Paluzie (uns 30 min).
5. Torn de paraules.
• El grup Estratègia es fa càrrec del que es dirà al punt 2.
• Per passar-se el micro sense diﬁcultats, les persones dels grups de treball que parlaran es
situaran a prop les unes de les altres i a les primeres ﬁles.
• Posarem el roll up “Signa el manifest” al costat de la taula d’oradors.
• A l’entrada i a la sortida de l’acte es recollliran signatures pel manifest.
• Es valora la possibilitat de convidar a l’acte a alguna persona de la candidatura unitària
d’Argentona. Es comentarà amb l’ANC.
4. SANT JUST AL CARRER, Fester de Tardor, diumenge 28/10/18
• Hi muntarem la paradeta.
• El grup “Recollida de signatures” prega als membres de la Plataforma col·laboració en el transport
i muntatge i també per estar a la paradeta atenent a les persones que s’interessin pel manifest.

5. CALENDARI PROPERES ACTIVITATS
- Dilluns 15/10: 3a reunió de la Taula de Diàleg.
- Dimecres 17/10: acte amb Elisenda Paluzie.
- Dimarts 23/10: 1a trobada de persones interessades en equips de treball de la candidatura.
- Dimarts 23/10: assemblea de la Plataforma.
- Diumenge 28/10: paradeta a Sant Just al Carrer.

PROPERA ASSEMBLEA DE LA PLATAFORMA:
Dimarts 23 d’octubre a les 21h. Ateneu
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