
ACTA DE LA REUNIÓ 28.04.2019, a les 11h a casa l’Óscar. 

Assistents: Annick Pertin Roch - M. Karim - Miguel González Barreiro - Evelyne Planet - José Pescador 
- Martina Belgeonne - Conchita Herranz - Magda Montón - Bernadette Dricot - Lluís Badia i Roig - Mr. 
Gerartou - André - Silvie de Belgras - Jacques - Michelle Duaré - Mr. Duaré - Catherine Sr. Requena – 
Nicole - Mike - Val - Eduard Moore - Yves - Mr. Claude - Madame Claude - Abraham - Óscar Serrano 
Daura 

Secretari: Juanjo Serrano 

Presidenta: Glòria Moreno 

 

Punt 1 i 2: Es dona la benvinguda a tots els afiliats i simpatitzants del partit, i s’anima a tothom a 
convèncer a familiars, amics i veïns per afiliar-se. Els membres de la llista electoral que hi són 
presents fan una salutació, però deleguen la paraula al cap de llista Óscar Serrano. La Sra. Martina va 
traduint la reunió al francès, per facilitar la comprensió de tots aquells que no parlen espanyol. 

Punt 3: Presentació del programa electoral: Es fa un breu resum dels punts del programa electoral i 
que són: 

1.-Fer el Municipi; 2.- Qualitat democràtica i bon govern; 3.-Urbanisme i espai públic; 4.- Gestió de 
recursos: energia, aigua i residus; 5.- Seguretat nuclear del Municipi; 6.- Mobilitat; 7.- La Gent gran, 
salut i acció social; 8.- Educació, cultura i Jovent; 9.- Esports. 

S’explica que el programa era molt més extens, però que vàrem tenir que fer una retallada per fer-lo 
més eficaç i al gust de tots. Es destaca que el programa té un caràcter multicultural que recull les 
diferents nacionalitats dels veïns de Pratdip. S’adjunta, com annex,  les notes que es van fer servir 
com a resum del programa. 

L’Óscar insisteix en la necessitat de convèncer a la gent per anar a votar i per empadronar-se, ja que 
és la única manera de fer front als partits polítics tradicionals del poble de Pratdip. Hi ha la incògnita 
de quines llistes electorals es presentaran, i hi ha rumors que parlen d’una possible llista única, o 
dues llistes enfrontades, i la nostra. També hi ha el rumor de que la llista del grup Unidos es pugui 
presentar.        

Punt 4: En el punt de precs i preguntes es fan propostes per aconseguir afiliats, i la gent s’ofereix a 
col·laborar en la futura campanya electoral. Intervenen diversos dels presents explicant com es pot 
arribar millor als joves, ja que hi ha un sector dels veïns de Les Planes del Rei que és molt difícil de 
convèncer. 

També s’explica que el calendari electoral és molt exigent i estricte i s’ha d’anar seguint al peu de la 
lletra. 

 

A les 13h s’aixeca la sessió. 

I perquè així consti, ho signen a Les Planes del Rei, el 29 d’abril del 2019 

 

JUANJO SERRANO VALERA, SECRETARI  

GLÒRIA MORENO CASTILLON, PRESIDENTA 


