GRUP 5 :: ORGANITZACIÓ
29 de novembre de 2014, IES La Llauna

ACORDS
!

Validar la proposta de “criteris generals” fet pel grup promotor:
o
o
o
o
o

!

Calendari. Tirar endavant les dues properes fases que ens permetin, amb el temps just
que tenim, fer les coses bé i mínimament ràpid:
o
o

!

!

A la Crida no hi ha quotes de representativitat o representació.
A la Crida s’hi participa a títol individual.
El model organitzatiu ha d’anar més enllà de l’institucional.
Haurem d’anar adaptant el model organitzatiu a mesura que avanci el
desenvolupament del projecte.
Reproduir, a petita escala, la forma d’organització que voldríem per la
participació política ciudadana a Badalona.

29-nov a 13-des, dia que hi haurà reunió de la coordinadora àmplia.
13-des a 10-gen, dia en què hi haurà assemblea plenària.

Creació de l’embrió organitzatiu per tal de fixar una base organitzativa sòlida mínima
per començar a funcionar i que permeti tenir capacitat d’intervenció política a
Badalona, des de ja. Aquests embrió consta de dues grans comissions, cadascuna amb
un nucli de gent que assumeixi responsabilitats:
o

Organització:
! Convocar tota la gent que s’hi ha apuntat expressament.
! Muntar la coordinadora del dia 13-des.
! Sumar i enquadrar gent nova.
! Fer presentacions a barris, districtes i/o entitats concretes.
! Programa: la base és a partir dels altres 5 grups de debat del 29N.

o

Comunicació:
! Preparar notes de premsa i presència als mitjans.
! Transmetre de forma molt clara qui som i què volem.
! Ajudar a muntar la coordinadora del dia 13-des.

Propostes de NOM. Acordem sotmetre a debat i aprovació del plenari de la tarda, fer
arribar les següents dues propostes de nom a totes les persones signants del manifest
inicial, perquè via telemàtica i abans del 13 de desembre, votin la seva opció preferida:
o
o

Guanyem Badalona
Crida per Badalona

A la coordinadora àmplia del 13 de desembre es donarà a conèixer el resultats d’aquesta
votació.
AL PLENARI DE LA TARDA S’APROVEN TOTES LES PROPOSTES
D’AQUEST GRUP.

