Assemblea 6 novembre de 2019
Agenda
1.
2.
3.
4.

Resum activitat feta, a l'ajuntament i a la PAR.
Anàlisis i decisió del pacte amb JuntsXCAT, votació de les propostes.
Proposta ni extraordinària pel context extraordinari. Votació
Torn obert.

Resum
Aquests mesos ens hem dedicat majoritàriament a l’ajuntament, preparar plens, estratègia
de funcionament amb JuntsXCAT i mossions.
Accions pendents de l’assemblea del: 17 de juliol del 19
1. Redactar un document sobre la missió, els objectius i les línies d’actuació de

la PAR en aquesta etapa. —> No s’ha fet
2. Redactar un document sobre l'estratègia a seguir amb JxCat així com la
forma de plantejar les negociacions en els temes conflictius. —> No s’ha fet
3. Redactar un text en què es manifesti la posició de la PAR davant els pactes
de JxCat al Consell Comarcal i a la Diputació. —> Es va penjar un documents
a la web per comentar entre tots, la participació dels membres va ser nula,
nosaltres tampoc vam insistir i el document no va evolucionar.
4. Gestionar la constitució i el registre de l’Associació Plataforma Alcaldia
Republicana per Sant Just. Pendent d’entregar al registre d’entitats.

Punts de l’ordre del dia
5. Resum activitat feta, a l'ajuntament i a la PAR. Resum de l’activitat feta a
l’ajuntament fet per l’Anna.
La PAR destaca el paper que fa l’Anna a JuntsXCAT per canviar la manera de
treballar els plens de l’ajuntament, votar les propostes segons el valor de la proposta
no segons que la presenti
6. Anàlisis i decisió del pacte amb JuntsXCAT, votació de les propostes.
Reflexions:
Treballar amb JuntsXCAT no és fàcil, ells tenen una dinàmica molt arrelada i un
coneixement del dia a dia de l’ajuntament que nosaltres no tenim.
El fet que JuntXCAT estigui treballant amb el PSC en el Consell Comarcal, la PAR
no ho va entendre i ens ha produït baixes, tant en el Nucli com a l’assemblea.

Creiem que estem aportant a l’ajuntament, la PAR ha impulsat una moció que s’ha
consensuat amb els partits independentistes i Movem i s’ha aprovat; es treballa bé
amb la CUP i mica en mica amb esquerra; s’intenta també amb Movem
Per tot això pensem que s’ha de continuar amb el pacte.
- Votació 84% SI; 16% abstenció
7. Proposta ni extraordinària pel context extraordinari. Votació
Aquest trimestre hem estat dedicats a l’ajuntament.
Estem treballant a la Taula del SI, a l’assemblea popular de Sant Just i al Consell per
la República.
Creiem que en aquest moments el que toca és participar de les iniciatives ja
existents
Taula del Si; Assemblea popular Sant Just; Tsunami; PícnicxRepública i …
La proposta del Nucli de la PAR és de moment treballar per aquestes iniciatives.
Seguirem informant de les iniciatives per correu, web, whatsapp i telegram. Oferirem
la nostra plataforma a la resta d’entitats per fer difusió i iniciar debats virtuals.
La proposta va ser acceptada. L'assemblea es reunirà un cop al trimestre. La
propera el 16 de gener del 2020.
8. Torn obert
Els comentaris estan recollits en el resum
Acords:
1. Seguim amb la constitució d’entitat
2. Seguim amb la coalició JuntsXCAT - PAR
3. Treballem per donar suport a la gestió municipal, per aportar la nostra visió i donar
suport a la regidora de la PAR
4. Donarem suport i informarem de les activitats de la Taula del Si; Assemblea popular
Sant Just; Tsunami; PícnicxRepública i …
5. Oferirem la nostra plataforma a la resta d’entitats per fomentar el debat i la
participació on-line
6. Un cop al trimestre assemblea, la propera el 16 de gener del 2020

