
 

Sessió de Coordinació del 6 de setembre de 2016 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Maria Cardús, Leo Delgado, Ricard Mañé, Francesc 
Mercader, Joan Mollà, Neus Peraire, Carme Planas, Ricard Pons, Christian Selva, Jesús Ventura, 
Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de coordinació del 30 d’agost de 2016 
2. 11 de Setembre 
3. Marxa de Torxes 
4. Caminada Sud 
5. Seguretat 11 de Setembre 
6. Sonorització 
7. Animació 
8. Ornamentació del Passeig de Sant Joan 
9. Voluntaris 

__________ 
 
1.  S’aprova l’acta de coordinació del 30 d’agost de 2016, amb les modificacions proposades. 
 
2.  Reunió del Barcelonès: Hi assisteixen l’Albert Cabús i el Ricard Mañé. Les nostres 

territorials emissores seran les del Garraf (pel tram 42) i les de l’Alt Penedes (pel tram 43). Hi 
ha una actualització del dossier del11S que s’enviarà aquesta mateixa nit a tots els nostres 
associats. Es deixarà a cada parada  un palet de punts rodons (1/2 m de diàmetre, 19500 
punts): la seva distribució la faran les AT emissores i es demanarà una aportació de suport 
que és recollirà amb unes guardioles. Si fos necessari nosaltres hi donarem suport. Els 
donatius és repartiran a parts iguals entre la ANC i les AT’s. Ens farem càrrec de la 
infraestructura dels trams 42 i 43 i, entre els dos trams, muntarem 6 carpes de 3×3 m. I 10 
taules: 6 nostres i 4 del Secretariat d’Entitats. Packs de samarretes: Des de Compres ens 
diuen que hem d’anar a recollir samarretes per la seva venda a la Diada,  i que es podran 
retornar totes les que no es venguin. No queda clar el nombre d’unitats que haurem de 
vendre. Barra de bar: L’Ajuntament no dona permís per vendre cerveses amb alcohol i es 
vendran cerveses 0.0. i aigües. Els beneficis es repartiran a parts iguals entre l’ANC i les AT’s. 
La barra del tram43 la portaran entre els voluntaris dels trams 42 i 43. Lavabos: Cada AT 
assumirà les depeses de la instal·lació de lavabos al seu tram. Nosaltres ho farem 
conjuntament amb l’AT de Sant Martí i demanarem a l’empresa TOI TOI  que ens col·loqui 2 
lavabos per cada AT. 

 
3.  La AT de Poble Sec s’encarregarà de la sonorització i del muntatge de l’escenari. Enguany 

l’Ajuntament demana extintors d’aigua; en David Bonet farà les gestions amb l’empresa 
subministradora. Es quedarà el dia 9 a les 20h. al local per preparar el material, el dia 10 a les 
18h al local per carregar la furgoneta, i a les 19h. a la Plaça del Setge i a les 3 Xemeneies per 
fer el muntatge. La Coronela es canviarà al seu local del Baluart. La Carme Planas 
s’encarregarà de preparar un refrigeri per la Coronela. 

 
4.  Se n’ha fet difusió a nivell de web, però en Joan Mollà troba que la ANC no n’ha fet prou 

difusió, i no ha sabut promocionar l’acció com caldria. De moment no s’ha confirmat si hi 
haurà animació. Demà hi ha reunió de totes les AT’s per parlar de les 3 Marxes: L’Hospitalet, 
Sant Cugat i Badalona. Nosaltres quedarem a les 12,45h. a sota dels plafons del Calaix, i a 
les 13,20h. a la P. d’Espanya al costat de les Arenes. La Xedes Vallès és la responsable 
d’organitzar l’activitat de portar les lletres grogues d’INDEPENDÈNCIA. En Christian Selva 
farà un correu informant a tots els nostres associats de la caminada, i en Joan Salvador farà 
la difusió de l’acte per les xarxes socials. 



 

5.  La seguretat l’organitza el Secretariat i el responsable de tram de la AT disposarà d’un walkie 
talkie, per la comunicació d’incidències. Caldran voluntaris per gestionar les aglomeracions 
que es puguin produir les boques de Metro. 

 
6.  El Barcelonès encomanarà a SONOSTUDI la sonorització de tots els trams del Passeig de 

Sant Joan, excepte aquells punts en que l’AT corresponent ja ho hagi organitzat. Les 
despeses és repartiran entre les AT’s de cada tram. Resta veure com és farà però, el més 
lògic, seria fer-ho en funció del nombre d’associats. 

 
7.  Hi haurà diverses colles castelleres que, entre les 16 i 17h. aniran  fent castells, així com 

tabalers. Al tram 42 actuaran les colles de Sants i Sitges, i al 43 les colles de Poble Sec i 
Vilafranca. Caldrà tenir aigua per les colles i tabalers. 

 
8.  Penjarem del 9 fanals del trams 42 i 43 un parell d’estelades, col·locarem a la balustrada de la 

Plaça Tetuan la pancarta de la Marina, i una pancarta de “BENVINGUTS”. 
 
9.  En Ricard Pons ens presenta un full de càlcul amb la distribució dels voluntaris, que explicarà 

a la reunió de voluntaris del dia 7 a la Sala de Conferències de Cotxeres. 
 
__________ 
 
 


