
 

Sessió de Coordinació del 30 d'agost de 2016 
 
Assistents: erran Alejandre, Albert Cabús, Maria Cardús, Leo Delgado, Ricard Mañé, Francesc 
Mercader, Joan Mollà, Carme Planas, Ricard Pons, Jesús Ventura, Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
2. Valoració de l’acte “A Sants festegem la República” 
3. Informació sobre el plenari del Secretariat Nacional a Pedralbes (27 d’agost) 
4. 11 de Setembre 
5. Acte de Rodalies (30 de setembre) 
6. Situació econòmica d’SMxI 
7. Propera entrevista amb Laura Pérez, regidora del districte 
8. Difusió: tema pel proper Indepensants 
9. Alguna informació més 

__________ 

1.  S’aprova l’acta de la reunió anterior (23 d’agost). 

2.  Hi van assistir unes 150 persones. Cal millorar la gestió dels voluntaris. És podria haver tret 
mes suc del test del barri. Se’n van repartir uns 200. Les gorres de paper també van ser molt 
demanades i se’n van repartir unes 100. El refrigeri final va ser un èxit. Hi van fer acte de 
presència la Marta Pascal, els germans Sarri i en Jordi Martí. 

3.  Amb un ordre del dia fet des del Secretariat, en Jaume Asens va donar la benvinguda als 
assistents. Va presidir la reunió en Quim Delgado,  amb un control dels temps molt encertat. La 
reunió fou més aviat informativa, on les qüestions de procediment es van menjar el  temps de 
debat. El  més debatut va ser el contingut del manifest de l’11S, en el qual es vol remarcar el 
referèndum com a eina resolutòria, la unitat d’acció popular i política, i la defensa de les 
institucions i personalitats polítiques catalanes. Es va acordar també afegir-hi un manifest sobre 
el tema dels refugiats. El manifest és conjunt entre Omnium i l’ANC i és llegirà per parts a cada 
una de les 5 concentracions. Es va explicar que, per promocionar la Diada, es faran una serie 
d’audiovisuals, i es van justificar les despeses corresponents. També hi va haver una exposició 
de com està el treball sobre el Procés Constituent. La reunió va estar ben organitzada i ben 
moderada, i va ser interessant per conèixer gent. 

4. L'11 de Setembre 
 És necessiten dos coordinadors per AT per mantenir el contacte amb Barcelonès: un de 

Tram, que serà l’Albert Cabús, i un de territorial (per fer feina previa a l’11S) que serà en 
Ricard Mañé. 

 Guarniments del Passeig de Sant Joan i Multiparada: El divendres dia 2 és farà una 
multiparada al Passeig de Sant Joan, i s’aprofitarà per repartir lones (10 unitats) i estelades 
(20 unitats) per tal que els veïns les pengin als balcons. També es vol que es facin 
pancartes amb temes reivindicatius, com Barcelona vol ser de l’AMI, o en al·lusió a Muriel 
Casals, i de benvinguda a la gent de la comarca convidada, que pel que fa al nostre tram 
és el Garraf. El Tram de Poble Sec acull manifestants de l’Alt Penedès. També s’ha 
comentat la necessitat de sonoritzar el nostre tram i els adjacents: es contactarà amb les 
AT de Poble Sec, Sant Martí i Santa Coloma, per tal de fer-ho conjuntament, i repartir les 
despeses en proporció al nombre de membres de cada AT. 

 Contactar amb els Borinots (Castellers de Sants): El cap de colla ens diu que hi 
assistiran però que encara no ho han confirmat perquè no han rebut el correu de l’ANC. La 
Rosa Agramunt preguntarà com està el tema. Els Castellers de Poble Sec miraran si 
podran actuar al nostre tram. 



 

 Ens responsabilitzem de muntar una barra de bar? Tot i que la cervesera Moritz ho 
munta tot, nosaltres no tenim prou voluntaris per encerregar-nos de la barra. Preguntarem 
si alguna territorial convidada (Garraf o Alt Penedès) o Poble Sec se’n volen fer  càrrec. 

 La Marina vol parades amb samarretes: S’ha fet una comanda extra de samarretes per 
tenir-les a una parada, el dissabte dia 3 de setembre. 

 Marxa Sud des de L’Hospitalet: Pel que fa a la Marxa ens afegirem a la que organitza 
l’Hospitalet, que passarà per Sants a les 13,05h. Plaça d’Espanya a les 13,20h. i Passeig 
de Gracia a les 14,00h. Resta pendent decidir si a partir de Plaça de Sants i fins a Plaça 
d’Espanya anem per la vorera o pel mig de la carretera, potser el millor serà que la gent de 
Sants  s’hi afegeixi a la Plaça d’Espanya, per qüestions de seguretat. En aquest cas 
s’hauria de comunicar que nosaltres ens afegirem a Plaça d’Espanya a les AT de Sant 
Antoni i Poble Sec. En cas que tabalers s’afegeixin a la marxa caldrà disposar d’aigua i 
entrepans; els entrepans el portarem preparats i l’aigua la comprarem durant la marxa en 
algun establiment que estigui obert. Resta pendent de confirmar si hi haurà tabalers. El 
Jesús Ventura parlarà amb Socarrimats i Antoni Lasheras pels tabalers del Poble Sec. 

 Reunió de voluntaris: 7 de setembre a les 19:30h. Hi ha reservada la Sala de 
Conferencies de Cotxeres i es convocarà a tothom que s’hagi apuntat al doodle, per 
distribuir tasques. La responsable de Poble Sec és la Mireia Chaler. De moment hem 
decidit no assumir una tasca de facilitar càtering per als voluntaris. 

 Reunió de responsables de tram i d’AT, el dia 5 a les 18h al C/ Marina: Hi assitiaran 
l’Albert Cabús, el Rocard Mañé i el Ricard Pons. 

 Jordi Redondo (Òmnium Sants-Montjuïc): Punt d’informació i samarretes: S’ha fet 
una comanda extra de samarretes per bastir un punt al CSS. 

5.  S’han encarregat dos roll-ups per l’acte, i resta pendent de confirmar si ho farem el dia 30. 

6.  Les operacions amb les samarretes fa que estiguem amb numeros vermells, però tenim credit 
per part de Comptabilitat. 

7.  Hem parlat amb la regidora, i hem quedat que la farem passat el dia 11 de Setembre. 

8.  El proper Indepensants farà una crida a la participació a la Marxa de Torxes del dia 10 i als 
actes de l’11-S. 

9.  No hi ha més informacions. 

__________ 
 
 
 

http://smxi.cat/marxa-torxes-2016/

