
Candidatura junta 2021/2026
Motards Independentistes



Motivacions

La principal motivació són les ganes de treballar per un fi comú, un interès que tots volem i ho fem, fent el que més ens
agrada, anar amb moto.

La presentació d’aquesta candidatura ve motivada pel desig de contribuir a treballar per la independència i la llibertat del
nostre país, continuant reivindicant la feina feta per la junta anterior, com no podia ser d’altra manera, donat que la majoria
en formàvem part.



Objectius

La finalitat d’aquesta candidatura és continuar treballant pels socis i sòcies d’aquesta associació, afegint si cal
noves iniciatives i activitats, donant suport a d’altres associacions amb finalitats similars.

Els objectius són els que fins ara han estat el pal de paller de la seva activitat: les sortides en moto dels seus
afiliats, sempre des de la part de la reivindicació a la independència, afegint tocs culturals i lúdics, per donar
més recorregut a les sortides.

Seguir amb el bon camí d’aquests últims anys que la junta sortint ha iniciat, tant a nivell organitzatiu com
econòmic.

Aprofundir en la intercomunicació amb els socis i obrir la junta a totes les propostes que ens arribin dels
associats.



Membres

La junta estarà composta per un president, un secretari, un tresorer i, delegats que faran funcions de vocals, i
el responsable de xarxes socials.

Paral·lelament tindrem una comissió de seguretat, una de marxandatge i una de comunicació/web.

Tal i com fins ara, es crearan comissions d’activitats, per tal d’organitzar les sortides i activitats que toquin.



Organigrama
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