ACTA DE LA PLATAFORMA
23/10/2018
Lloc: Ateneu, 21h

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ

1. TAULA DE DIÀLEG, resum de la tercera reunió:
• Totes les organitzacions que l’integren (ANC, DEMÒCRATES, MES, PDECAT, SÚMATE i Plataforma)
van reaﬁrmar el seu compromís amb crear la candidatura unitària.
• Força coincidència en que els factors més importants son: llista, persones i programa.
• Fins ara, les úniques organitzacions que tenen candidats son PDECAT i MES.
• SÚMATE va proposar que una persona independent encapçali la llista.
• Es va acordar crear dos grups de treball integrats per un màxim de dues persones per organització:
- Grup de treball de LLISTA
- Grup de treball de PROGRAMA
2. D’ESTRATÈGIA, grup de treball de la Plataforma:
• Els noms de la llista de la candidatura i l’ordre en que hi constin ﬁnalment, reﬂectiran un perﬁl
d’opció (de candidatura) molt concret. Un ordre diferent en reﬂectirà un altre. Les persones son,
doncs, determinants.
• La transversalitat de la candidatura passa per la diversitat de candidats/es. És a dir, independents i
de partits i organitzacions. La Plataforma ha de seguir empenyent en aquesta direcció.
• Hi ha hagut molt poca resposta a la convocatòria de la reunió d’avui a les 19:30 h a persones
interessades amb crear programa i/o ser candidates.
• Des de la Plataforma hem de fer una recerca de persones que vulguin ser candidates.
• També de persones que vulguin treballar per conﬁgurar llista i programa.
3. RECERCA DE CANDIDATS/ES:
• En lloc de formar dos grups de treball (un de llista i un programa) es veu més oportú formar-ne un
de sol grup amb les dues ﬁnalitats.
• Per a la recerca de candidats/es es troba necessari disposar d’un decàleg que sigui senzill, però
clar i pràctic, que reculli els principis, els objectius i el procés de formació (què s’ha fet ﬁns ara, on
som i com tirarem endavant) de la candidatura.
• Aquest decàleg serà una eina per a les persones (de la Plataforma i simpatitzants) que contactin i
parlin amb candidats/es potencials perquè les ajudarà a convence’ls.
• S’acorda que el grup “Estratègia” de la Plataforma:
- Redacti el decàleg i el faci arribar a tots els membres de la Plataforma i als simpatitzants.
- Proposi el procés a seguir per aconseguir/proposar/reunir les persones candidates.
• Es comenta la possibilitat de demanar i recollir “100 idees” per a un Sant Just republicà.
• No coneixem el calendari electoral per a la presentació de candidatures. S’apunta que la data és a
ﬁnals de febrer i, per tant, no disposem de molt temps per proposar candidats/es.
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4. COM ENS DONEM A CONÈIXER I COM ACONSEGUIR MÉS SIGNATURES:
• Malgrat les diverses “paredetes” al carrer (mercat municipal, Pl de la Pau, etc) i els més de 3.500
ﬂyers posats a les bústies el mes de juny, una gran part de la ciutadania encara no ha sentit parlar
de la iniciativa.
• Fa falta fer-ne difusió als barris, als centres d’activitats del poble, a llocs de trobades de joves,
etc. Segur que hi ha moltes persones interessades, potencials votants de la candidatura i algunes
de les possibles candidates.
• Proposta d’instalar “paradeta” a llocs com el Caprabo, l’Esclat, camp de futbol, poliesportiu, etc.

5. NOVA FUNCIONALITAT DEL WEB, LES FAQ:
• S’anuncia que en breu entrarà en funcionament el sistema on line de debat i elaboració de
propostes a través del web per aquelles persones que constin inscrites al seu registre.
• La primera experiència serà les FAQ sobre la Plataforma elaborades fa uns mesos.
• Atès que en Florenci, promotor i realitzador d’aquesta iniciativa, no pot ser present a la reunió
d’avui, es posposa per la propera assemblea aprofondir en aquest punt.
6. PRIMÀRIES CATALUNYA:
• Es conﬁrma que el procés per a la candidatura unitària republicana a Sant Just s’enmarca en la
iniciativa de l’ANC “Primàries Catalunya”.
• Es veu positiu formar-ne part perquè reforça el moviment a nivell nacional, fa de paraigua a les
nombroses candidatures municipals sobiranistes i perquè les condicions per formar-ne part no
afecten al nostre procés, calendari, etc

PROPERA ASSEMBLEA DE LA PLATAFORMA:
Dimecres 7 de novembre a les 21h. Ateneu
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