
 

Sessió de Coordinació del 23 d'agost de 2016 
 
Assistents: Albert Cabús, Maria Cardús, Clara Delgado, Leo Delgado, Francesc Mercader, Joan 
Mollà, Neus Peraire, Jesús Ventura, Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació acta setmana passada 
2. Acte del divendres 26 
3. Entrevista a la Regidora Laura Pérez 
4. Reunió del Barcelonès del 22 d'agost 
5. Què fer davant les possibles inhabilitacions del President, Parlament, personalitats, etc. 
6. Marxa de torxes 2016 
7. Diada Nacional 11S 
8. Parades de setembre 
9. Difusió 

10. Repàs de temes pendents 
11. AIM (alguna informació més) 

__________ 
 

1.  S’aprova l’acta de la reunió del dimarts 16 d’agost de 2016. 

2.  Escenari (empresa Rulot). L’escenari fa 6×4. També porten faldó, fons i 120 cadires. S’ha 
quedat a les 10.30h. per muntar-lo. S’ubicarà mirant la font nova. A l‘escenari es col·locarà 
l’estelada de ganxet del Poble Sec. Hi haurà dues parades al costat de la font, una tocant al 
carrer de Sants i l’altre més a prop de l’escenari. Ho portarem tot amb la furgoneta. A part del 
material habitual, portarem el tapís d’estelades velles, els rellotges i 10 armilles.  
Responsables: parades  i material: Jesús Ventura, servei d’ordre: Ricard Pons, sanitat: Ignasi 
Odriozola.  
Voluntaris: Els voluntaris de material es trobaran a les 17h. al local; la resta directament a la 
plaça.  
Marxandatge parada: Les gorres ja han arribat al local, han quedat molt bé. Hi haurà 
samarretes i fulletons explicant l’11 de setembre, els temes dels 5 punts i de la Marxa de 
torxes. Test del barri: Es repartirà a les parades. Es posaran cartells anunciant el sorteig. 
Sortejarem 5 lots amb samarreta rosa o negra, estelada, xapes… els prepararà la Neus.  
Refrigeri: Cava, refrescos i galledes amb gel (Jesús), patates fregides i olives (Joan), fartons 
(Neus), 300 gots i 50 plats (Albert).  
Actuació Quim Vila: A les19h. Durarà una hora i quart.  
Parlaments: Natàlia Esteve explicarà l’11s i l’ Albert Cabús la Marxa de Torxes, l’acció dels 
rellotges, etc. 15 minuts aprox. en total.  
Difusió per les xarxes: Ja s’està fent. 

3.  La idea és presentar-nos i demanar un màstil amb la Senyera, que posin l’estelada al balcó del 
districte per l’11 de Setembre i tornar a posar la Senyera a la Sala de plens. 

4.  Explicat conjuntament amb el punt 7. 

5.  Aquest punt es tractarà la setmana vinent. 

6.  La propera reunió és el dia 29. Ressaltar la participació de la coronela durant la difusió. 

7.  Ahir es va tractar el tema a la reunió del Barcelonès. Poble Sec no canviarà de Tram com havia 
proposat l’organització, es coordinaran conjuntament els 4 trams, Poble Sec i Sants-Montjuïc 
amb  Sant Martí i Santa Coloma. L’organització del servei d’ordre serà centralitzat, no 



 

correspondrà a les territorials. Aquest any hi ha armilles noves. Es revisa el Doodle de 
voluntaris per l’11 de setembre, hi ha 3 torns. Ja quasi estan acabades les lletres “República a 
punt”, es comenta de canviar-les per “República i punt!”. La intenció es col·locar-les al carril 
bici, però cal acabar de decidir-ho, depèn d’on hi hagi la pantalla gegant i el Tetris. Es parla de 
portar les lletres fent una marxa. Altres territorials hi aniran en marxa a la tarda. Queda pendent 
parlar-ne amb les altres territorials. Es farà un intensiu de 22 parades a passeig de Sant Joan el 
dia 2. Sants assumirà una parada, cal obrir un Doodle.  
Colles Castelleres i grups d’animació: Confirmada la participació dels Socarrimats a les 16h. 
a Plaça Tetuan, i pendent de confirmar els Castellers a les 16h, per fer a les 17.14h. un pilar o 
castell.  
Estelada façana escola Sagrat cor. Trucarem per si la podem penjar.  
Escenari (Sant Martí). Amb un grup animació i, si se’ns acut algú, es podria proposar 
participar-hi.  
Parades: El material el portarem nosaltres, tant el de Sants com el de Poble Sec.  
Ambientació: façanes, fanals, etc. Encara no tenim informació. 

8.  Poble Sec:  dimarts 30 d’agost a plaça dels Ocellets i divendres 2 setembre al Molino. El  3, 6, 
9 i 10 de setembre a la plaça dels Ocellets, de 11h. a 14h.  
Sants: dissabte 3 de setembre, dilluns 5, dimecres 7 i divendres 9 de 18 a 20.30 a la plaça 
Ramón Torres (font nova). Dia 28 de setembre parada per anunciar l’acte sobre Rodalies.  
Es compartirà el doodle de parades amb Poble Sec. 

9.  L’Indepensants tractarà sobre l’acte de Festa major de divendres 26. 

10.  Acte de Rodalies: Per fixar la data necessitem saber la disponibilitat dels rellotges. Es 
tractarà la setmana vinent.  
Apadrinament d’empreses: Es tractarà la setmana vinent. 

11.  Reservar sala per dijous 8 setembre per fer la reunió de voluntaris de l’11S, i pel dijous 22 de 
setembre per l’Assemblea mensual, preferentment la Sala d’actes de Bonet i Moixí. D’altra 
banda el Francesc Mercader anirà a Sants3 Radio per una entrevista. 

__________ 
 
 


