Benvolgut/da:
Ahir es va celebrar l'assemblea de l'Alcaldia Republicana en la que es va
exposar tota la feina de negociació realitzada al llarg de tot el seu temps
d'existència per assolir el seu objectiu i en la que, sobiranament, va prendre la
decisió sobre com encarar el tancament del procés negociador.
A continuació el comunicat oficial de l'assemblea:

INFORMACIÓ PLATAFORMA ALCALDIA REPUBLICANA

5 d'abril de 2019
Fa un any va néixer la Plataforma Alcaldia Republicana (PAR) amb l'objectiu
que la propera alcaldessa de Sant Just fos republicana. Durant un any
hem estat treballant amb aquest objectiu a través del seguent recorregut:






1
o

A) Primavera 2018: Vam recollir més de 500 signatures
demanant la unitat republicana. Pensavem que serviria,
davant els partits, com a argument per crear la unitat.

o

B) Primavera 2018: Vam tenir reunions amb ERC, MOVEM,
MES i PDCAT per separat.

o

C) Estiu 2018: Vam proposar una Taula de Diàleg per a la
construcció d'una candidatura unitària. ERC i MOVEM van dir
que No i MES i PDCAT van dir que Sí. La CUP no existia encara
a Sant Just. També hi estaven a favor ANC i Súmate.

o

D)Hivern 2018-2019: conjuntament amb l'ANC vam dur a terme
unes Primàries a la PAR amb la participació de prop de 600
persones i on l'Anna Vilanova va resultar la candidata més
votada

o

E) Hivern 2019: Després de les Primàries vam tornar a fer una
nova ronda amb tots els partits cercant la unitat. ERC,
MOVEM i la CUP van dir que No. PDCAT i MES van dir que sí.
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o

F) Primavera 2019: Veient que no avançàvem vam proposar
un acord 50/50 amb una alcaldia de 2 anys per cadascun
dels partits, ERC i PDCAT. ERC va dir No, PDCAT va dir Sí.

o

G) Primavera 2019: Veient que tampoc ens en sortiem i abans
de crear una candidatura de la PAR i dividir el vot republicà,
vam proposar fer una “candidatura horitzontal” on els
candidats de la PAR anessin dins les llistes dels partits. ERC i
CUP van dir que No, PDCAT transformat ja en Junts x Cat va
dir: parlem-ne.
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Resumint: Després d'un any i de 4 intents de cercar la unitat
republicana amb el resultat de 4 No d'ERC, 3 No de la CUP i 3 Sí del
PDCAT i un Parlem-ne, la PAR va iniciar negociacions amb Junts x
Cat.
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Ahir, 4 d'abril, es va exposar a l'assemblea de la PAR que la PAR no
concorreria sola a les eleccions municipals tota sola. També es va
informar que la PAR havia agafat el guant de Junts x Cat i havia iniciat
negociacions per aconseguir ser la llista més votada.
Es va sometre a votació la proposta de crear una coalició PAR i
Junts x Cat si els equips negociadors arribaven a un acord.
L'Assemblea de la PAR hi va donar suport amb 47 vots a favor, 15
abstencions i cap vot en contra.
Ara la negociació segueix oberta, la voluntat de sumar s'ha fet palesa.
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Tot això ho fem per aconseguir ser la llista més votada i per tant
l'alcadia, poder governar i dur a terme el programa innovador i
participatiu que estem elaborant.

Un cop tancada la negociació, en la propera setmana, que comunicarem,
posarem èmfasi en el consens del programa en el que t'encoratgem a
participar:
programa@alcaldiarepublicana.com
Comptem amb tú.
Plataforma Alcaldia Republicana.

