ACTA REUNIÓ
Data: 6 de maig de 2018
Hora: 18:30h
Final: 20h
Assistents:
- Jaume Monclús
- Marta Fanés
- Dídac Santiesteban
- Xavi Vilà
- Yolanda Gordón
- Mar Gallego
- Pep Benach
- Silvia Guerrero
- Mireia Catafal
- Lluis Roig
- Eva Aguilar
S’excusa l’Isma Jímenez i l’Enric Soler

S’inicia recordant la reunió anterior i del llistat de persones a les quals volem fer conèixer el
nostre projecte.
Quedem que:
-

-

Hi ha molta gent en el llistat anterior i ens hauríem de centrar en persones de
confiança.
Es mira que les persones que triem siguin harmòniques al nostre projecte per tal de
facilitar el treball.
A l’hora de fer la tria mirar que no semblem un partit polític socialista català. El nostre
projecte està pensat com a grup de persones que es volen dedicar a treballar pel
municipi.
Definim que per comentar-ho a la resta de persones que es triïn sigui:
o Estem fent un nou projecte alternatiu per Montmeló on volem que vinguin a
escoltar (les persones que nombres) i si els interessa aportin i participin. El
missatge a donar ha de ser aquest anterior.
o La reunió es vol realitzar a la Sala Polivalent de Montmeló el dia 25 de maig
però encara s’ha de definir com demanem la sala.
o La llista de persones a les quals volem que hi participin és la següent tot i que
continua sent oberta a més persones de confiança:
 Jordi Rius
 Laura Godoy
 Gerard Tarres
 Tano (José Antònio)
 Dídac
 Marta Grané
 Cris Àngel
 Mònica Benitez.
 Xavi Cuesta
























o

o

-

Arnau Monclús
Jordi Segura
Maria Cornejo
Israel Vinuesa
Santi Gasol
Xavi Estudillo
Rúben Puerto
David Vergel
Ton Vallbona i Gemma
Enric Lievana
Josep Balart
David Guerrero
Marta Fontanet i Raúl
Esther Omella
Maria (tieta Marc)
Glòria (Joan Caralt)
Vicky Pérez
Africa Pérez
Bea Fernández
Maite Ignacio
Josep Maria Fité
Jaume Bosch
Maria Àngela Cartró

Per preparar la reunió del dia 25 a les 20:30h es fa una comissió per prepararla: Pep, Sílvia, Dídac, Cisco i Eva dilluns 14 a les 8:30h a casa en Cisco. Es
proposa el nom de l’Isma per aquesta comissió.
Per solucionar el tema de saber com demanar la Sala Polivalent, en Cisco
parlarà amb la Mercè per saber què cal.

Es parla de futurs possibles candidats per fer llista. Apareixen els següents noms.
o Dídac
o Pep
o Cisco
o Sílvia
o Mireia
o Lluís
o Isma

