
 

Sessió de Coordinació del 13 de setembre de 2016 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Maria Cardús, Clara Delgado, Ricard Mañé, Joan 
Mollà, Neus Peraire, Carme Planas, Ricard Pons, Christian Selva, Jesús Ventura, Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta del 6 de setembre 
2. Valoracions actes:  

2.1. Marxa de torxes 
2.2. Caminada Sud 
2.3. Diada Nacional 
2.4. Article “Diari d’una republicana” 

3. Propera trobada de BSN a l’Hospitalet (adjunto cartell) 
4. Tema de l’Indepensants proper. Proposta reinici del cicle dimecres documentals 
5. Parada La Bordeta en dansa (17Set) i parada per la Festa de la Verema (18Set) 
6. Preparació de la propera assemblea (22 de setembre) 
7. Concreció de l’acte sobre rodalies 
8. Parades i multiparades 
9. AIM 

__________ 
 
1.  S’accepten les dues esmenes proposades i s’aprova d’alta del 6 de setembre. 
 
2.  Torxes: Es valora molt positivament l’organització i la implicació de les entitats dels barris. 

A nivell de participació de la gent, va ser més baixa que altres anys (es van vendre unes 200 
torxes) tant per la coincidència del partit de futbol com per l’amenaça de pluja.  
Caminada Sud: Es valora que no ha tingut la difusió necessària per part del Secretariat 
Nacional doncs eren iniciatives de territorials concretes. La participació fluixa, unes 50 
persones, encara que la caminada s’ha pogut realitzar portant les nostres lletres 
d’INDEPENDÈNCIA.  
Diada Nacional: Valoració molt positiva per la gran participació i la dedicació dels 80 
voluntaris implicats. Es comenten les dificultats per atendre a diverses persones amb 
problemes de desmais i altres causes que van requerir l’atenció de serveis mèdics. Es valora 
també que la sonorització, tot i estar millorada en relació a l’any passat, tenia un desfasament 
entre la pantalla i les columnes de so d’uns segons que provocaven que algunes zones no fos 
prou satisfactòria. Es posa de manifest la negativa de la Guàrdia Urbana a tallar el trànsit a 
les 15h com estava previst argumentant que no hi havia un perquè, doncs la calçada estava 
lliure. El marxandatge ha funcionat força ja que només ha calgut retornar unes 700 
samarretes de les 3500 que s’havien adquirit. S’acorda fer arribar un escrit al Barcelonès i al 
Secretariat Nacional exposant les opinions i els aspectes a millorar sobre l’organització de 
l’acte.  
Article “Diari d’una republicana”: Agrada que sigui una redacció des del punt de vista d’un 
manifestant  i s’acorda publicar-lo al web. 

 
3.  Es comenta que no tenim l’acta de l’anterior plenari i que, si s’escau, es reclami. Tot i no 

conèixer l’ordre del dia del plenari, s’intueix que se centrarà en la valoració de l’11S i sobre el 
procés constituent. Hi assistiran Neus Peraire, Maria Vila i Ricard Pons. Se celebrarà a l’Aula 
de Cultura Popular de l’Hospitalet el 14 de setembre de les 18.30 a les 20.30h. 

 
4.  Es decideix centrar l’entradeta en l’èxit de la Diada; el valor, la feinada i la bona predisposició 

dels voluntaris, i acabar  anunciant els propers actes: La Bordeta en dansa (17 de setembre) i 
la festa de la Verema (18 de setembre). 

 



 

5.  Es repassa el Doodle per veure si es poden organitzar les dues parades del proper cap de 
setmana en motiu de la festa major a La Bordeta i de la festa de la Verema. Es tiren endavant. 

 
6.  Es farà la convocatòria per correu. L’assemblea és el 22 de setembre a les 19.30h a la sala 

de conferències de Cotxeres. 
Ordre del dia previst: 

1. Valoració del moment polític actual 
2. Valoració dels actes de la Diada Nacional 
3. Actes duts a terme des de la darrera assemblea (7 de juliol) 
4. Proposta d’actes a realitzar properament 
5. Estat comptable de l’11S (aproximació al balanç econòmic) 
6. Torn obert de paraules 

 
7.  Després d’un pluja d’idees es decideix realitzar un acte a dos espais diferents: 

Numància/Països Catalans el 30 de setembre a la tarda i ea Drac de l’Espanya Industrial l’1 
d’octubre al matí. Es demanen permisos i caldrà editar cartells. S’opta per un tipus d’acte de 
format senzill i econòmic: rellotges, roll up’s, octavetes, gravacions “atenció senyors viatger, el 
tren….” 

 
8.  Les properes multiparades es faran a Molins de Rei (18 de setembre) i a la Rambla del 

Raval/Ciutat Vella (2 d’octubre). 
 
9.  Possibilitat de fer una presentació del llibre de la Liz Castro “Molts granets de sorra”, un llibre 

d’idees per canviar el món provades a Catalunya. Possibilitat d’organitzar un acte amb l’AS 
Cristians per la independència a la parròquia de Santa Madrona (Poble-sec). 

 
__________ 
 
S’acaba la sessió a un quart d’onze tocats. 
 


