
 

Sessió de Coordinació del 20 de setembre de 2016 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard 
Mañé, Neus Peraire, M. Carme Planas,  Ricard Pons, Lídia Rodrigo, Jesús Ventura i Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació acta del 13 de setembre 
2. Assemblea d’associats i simpatitzants (22Set):  

o Reconsiderar el calendari!?! (contrapregó Toni Albà) 
o Darrers serrells organitzatius 

3. Organització de l’Acte de Rodalies (7 i 8 d’octubre) 
4. Desenllaç de la botifarrada de Sarrià-Sant Gervasi 
5. Reunió de BSN (14/9): cal ampliar alguna informació del resum enviat? 
6. Plenari del SN (si tenim informació) 
7. Reunió del Barcelonès (21/9) 
8. Parades i Multiparades 
9. Difusió i Entradeta Indepensants 
10. AIM (Alguna Informació Més) 

__________ 
 
1.  S’aprova l’acta de coordinació del 13 de setembre. 
 
2.  Degut a que l’assemblea se solapa amb les festes de la Mercè i, més concretament, amb el 

contrapregó de Toni Albà, es decideix traslladar la assemblea al dijous 29 de setembre. Es 
comunicarà de manera immediata als socis i simpatitzants el canvi de data i es consultarà a 
Cotxeres si el dia 29 tenen la sala disponible. També s’informa a Joan Salvador perquè canviï 
la informació a Twitter. Es decideix que els serrells organitzatius es concretaran en la propera 
reunió de coordinació, el dimarts 27 de setembre. 

 
3.  Després de considerar que potser no arribarem a tenir els permisos per aquests dies, es 

decideix fer-lo el 13 i 14 d’octubre, el dijous 13 al carrer Viriat/Numància (plaça Països 
Catalans) entre les 18 i les 20:30h i el divendres 14 als Jardins de la Rambla de Sants 
(sortidor), a les mateixes hores. Flyers: s’utilitzaran els que ja tenim i n’anirem a buscar més 
al carrer Marina. Cartells: es faran amb format denúncia i convidant al veïnat que ens 
acompanyi a denunciar. Es convocarà els voluntaris per fer encartellada els dies 10 i 11 
d’octubre. Equip de música: s’utilitzarà música i gravacions d’incidències que es produeixen 
a rodalies, imitant la megafonia. Rellotges: es recolliran a Sant Adrià. Voluntaris: es 
convocaran per fer en un torn, muntar, repartir flyers, informar i desmuntar. Responsables de 
l’organització de l’acte: Carme Jaume, Ricard Pons, M. Carme Planas i Clara Delgado. 

 
4.  La nostra territorial col·laborarà en la comunicació del acte per les vies habituals (Facebook, 

Twitter). Segons informa Ricard Pons l’acte es farà a Sant Andreu/Parc de la Pegaso. 
 
5.  Hi assisteixen Maria Vila i Neus Peraire, i la informació es remet al bon resum fet per les 

assistents. La propera reunió del Barcelonès Secretariat Nacional serà a Les Corts. 
 
6.  Es decideix penjar al nostre web el manifest de Castelló d’Empúries. No es disposa de més 

d’informació del desenvolupament del plenari. 
 
7.  Temes i propostes tractats: Els secretaris nacionals del Barcelonès fan un resum del plenari 

de Castelló d’Empúries que es va centrar en la valoració del 11S i, un cop fet aquest resum, 
es complementa amb la valoració del les ATs presents a la sala. Resumint: 

http://smxi.cat/declaracio-de-castello-dempuries/


 

 Es va fer una valoració del funcionament de l’11S molt positiva, recollint les opinions 
d’algunes AT abans del plenari, especialment Sants-Montjuïc i Gràcia, remarcant que va 
haver-hi alguns problemes de sonorització que no s’han de repetir en el futur. Es va 
aconseguir provocar moviments polítics. 

 La Setmana Catalana al Món va funcionar molt bé a l’exterior i es va valorar molt 
positivament al SN, si bé es va constatar que aquestes accions segueixen sense tenir 
ressò al interior del país, ja que no va aparèixer als mitjans. 

 Els secretaris nacionals del Barcelonès van demanar celebrar els BSN els dijous anteriors 
als plenaris del Secretariat Nacional per facilitar poder disposar de l’ordre del dia, o bé el 
dilluns següent que no hi hagi reunió de Barcelonès. Es decideix la primera opció per al 
proper BSN i es demana que les ATs donin la seva opinió al respecte, el més aviat 
possible, per poder planificar el BSN de novembre amb temps. 

 El proper BSN serà el 6 d’octubre i l’AT que l’organitza és Les Corts. 
 A la festa de la Mercè, l’ANC disposarà d’una hora (de 12 a 13h) a la plaça Catalunya per 

organitzar un debat a l’espai “cafè “. El tema serà “Per què el referèndum sobre la 
Independència?” Es crea una comissió per concretar els ponents i moderador. 

 Es crea una comissió per gestionar les despeses de l’11S, específicament el tema del so i 
les reclamacions a Sonostudi. 

 S’informa de la Botifarrada del 12 de octubre a La Sagrera al Parc de la Pegaso amb les 
cases dels països hispans convidades, organitzada per Sarrià-Sant Gervasi. 

 S’informa de la les projeccions de “La revolució cantada” a l’Hospitalet el dia 1 d’octubre a 
les 18h i les 20h. 
 

8.  Parades: Es proposa fer un grup de WhatsApp administrat per Maria Vila. Es manté el 
Doodle, però l’administrarà Maria Vila. S’informa a Lidia Rodrigo que es van organitzar 
parades a Poble Sec i que ningú del Poble Sec s’hi va apuntar. També li demanem que Poble 
Sec ens informi sobre les parades que organitzin. Multiparades: Es faran el 2 d’octubre a 
Ciutat Vella i el 16 d’octubre a L’Hospitalet. 

 
9.  Difusió: El grup de difusió apunta temes d’interès per adreçar-nos a la gent i per eixamplar la 

base social:  corrupció, desigualtat social i sanitat. Ferran Alejandre apunta que també hem de 
valorar el tema dels pensionistes i que és important adreçar-nos a aquest col·lectiu perquè 
actualment estan decantant majories en les eleccions d’arreu. Hem de pensar i buscar 
maneres perquè els socis s’impliquin més. Temes per l’entradeta de l’Indepensants: Diada 
Nacional, agraïment als voluntaris i festes de la Mercè. 

 
10.  Porta local del local i aire condicionat: Ferran Alejandre explicarà el tema al propietari del 

local. Es demanaran pressupostos i que vinguin els tècnics per què ens donin solucions o 
alternatives.  
Equip de so: Maria Vila informa que Assumpta de Les Corts ens demana el equip pels dies 
7,8 i 9 d’octubre.  Els dirà que poden passar a recollir-lo el dimarts 27/9 a partir de les 19h.  
Centre d’Estudis de Montjuïc: Possibilitat d’organitzar una visita guiada per a 25 o 30 
persones. Se n’informarà la propera assemblea de SMXI per si hi ha interès. Lluïsa Pahissa té 
el contacte. 

 
__________ 
 


