ASSEMBLEA D’ELECTORS
Comitè de
garanties

ÀREA DE CAMPANYA
I COMUNICACIÓ

ÀREA D’ORGANITZACIÓ
Equip administratiu
Equip finances
Equip logística

Subàrea de campanya

ACTES

Equip creatiu
Equip tècnic

Subàrea jurídica
Comitè electoral

Comissió de coordinació
+
Responsable de
CONSULTES
coordinació
DISCURS
JURÍDIQUES

Subàrea de bases ideològiques
incidència política

Comissions sectorials
Comissions territorials

ÀREA DE PROJECTE
DE CIUTAT

ÀREA D’ORGANITZACIÓ
• Acollida de nous voluntaris
• Crear i mantenir un espai digital comú
• Recopilar la informació
• Crear i gestionar una base de dades
• Crear i gestionar una agenda comuna
• Organització d’actes, recerca i permisos per espais
• Informàtica i Seguretat Digital

ASSEMBLEA D’ELECTORS
Comitè de
garanties

ÀREA DE CAMPANYA
I COMUNICACIÓ

ÀREA D’ORGANITZACIÓ
Equip administratiu
Equip finances
Equip logística

Subàrea de campanya

ACTES

Equip creatiu
Equip tècnic

Subàrea jurídica
Comitè electoral

Comissió de coordinació
+
Responsable de
CONSULTES
coordinació
DISCURS
JURÍDIQUES

Subàrea de bases ideològiques
incidència política

Comissions sectorials
Comissions territorials

ÀREA DE PROJECTE
DE CIUTAT

• Tresoreria i Finances
• Subàrea Jurídica: (Ricard Pons, Eduard Garcia, Josep Maria Bombuy)
• Comitè electoral: (Salvador Mas, Dolors Berenguer, Miquel de la Orden, Jessica Alarcón,
David Guijarro)

ÀREA DE CAMPANYA i COMUNICACIÓ
• Definició dels continguts essencials de la campanya
• Definir la singularitat de la nostra candidatura
• Màrqueting electoral
• Cronograma d’activitats de la campanya
• Imatge corporativa de la campanya
• Portaveus
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• Creació/redacció dels missatges (contingut)
• Disseny gràfic (forma)
• Fotografia, vídeo i animació, textos (canals)
• Gestió del web
• Xarxes socials: twitter, YouTube, telegram, instagram, facebook
• Mitjans: premsa, ràdio, TV
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ÀREA DE PROJECTE
DE CIUTAT

ÀREA DE PROJECTE DE CIUTAT
• Definició bases ideològiques/incidència política
• Selecció dels aspectes clau del «Projecte de ciutat»
• Informació:
• situació actual
• proposta
• implicacions i recursos
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ÀREA DE PROJECTE
DE CIUTAT

• Comissions sectorials: (drets, participació, educació, sanitat, atenció a la dependència,
cultura, esports, mobilitat, sostenibilitat, gestió de residus, territori, consum, solidaritat
i cooperació, infants, joves, gent gran, discapacitats, aturats, (e/im)migrants, dones,
LGTBIQ...)
• Comissions territorials: barris i districtes

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ
• 6 membres de les diferents àrees

• 1 membre escollit pels equips d’administració, finances i logística
• 1 membre escollit per la subàrea jurídica i el Comitè Electoral
• 1 membre escollit per la subàrea de bases ideològiques/incidència política
• 1 membre escollit per les comissions sectorials i territorials
• 1 membre escollit per la subàrea de campanya
• 1 membre escollit pels equips creatiu i tècnic de comunicació
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ÀREA DE PROJECTE
DE CIUTAT

• Responsable de coordinació

• Recollir informació de les tasques que desenvolupa cada àrea
• Transmetre informació entre àrees o centres de responsabilitat
• Coordinar les diferents àrees en les tasques que es desenvolupen conjuntament
• Evitar duplicitats
• Atendre les peticions de cada àrea
• Resoldre situacions d’aturada per descoordinació
• Assignació de voluntaris, segons les seves habilitats, allà on siguin més necessaris

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ · DINÀMIQUES
• Espai de coordinació, supervisió i valoració de les accions dutes a terme
• Espai per proposar noves accions a les diferents àrees
• Reunions periòdiques i estables
• Tothom hi pot assistir, però només tenen dret a veu i vot, si cal, els representants de
les àrees i el responsable de coordinació
• Decisions per consens i, si no s’hi arriba, per votació
• Les decisions d’especial rellevància s’elevaran a l’assemblea d’electors sempre que, per
mor dels terminis temporals, hi hagi la possibilitat de fer-ho
• Finalitzat el període electoral, la subàrea de campanya desapareixerà, l’àrea de
campanya i comunicació passarà a denominar-se àrea de comunicació i el membre
de la coordinadora escollit fins aleshores per aquesta subàrea passarà a ser un
responsable elegit per les persones de l’àrea de comunicació.
• Finalitzada l’elaboració de les bases ideològiques aquesta subàrea desapareixerà i els
representants de l’àrea de Projecte de Ciutat a la comissiò de coordinació seran un de
l’àmbit sectorial i l’altre de l’àmbit territorial

