
 

Sessió de Coordinació del 4 d'octubre de 2016 
 
Assistents: Maria Vila, Clara Delgado, Cristian Selva, Ricard Pons, Jesús Ventura, Ricard Mañé, 
Albert Cabús, Lidia Rodrigo, M. Carme Planes, Neus Peraire, Carme Jaume. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació acta 27/09 
2. Valoració assemblea 29/09: 

2.1. Exteure conclusions - propostes d'actes propers 
2.2. Escrit per demanar temes, propostes, etc. 
2.3. Nous "Establiments amics" 

3.  Aprovació del resum de l'assemblea (Ricard M.) 
4.  Elecció tema de l'Anuari Mèdia.cat http://www.media.cat/anuari/ 
5.  Assistència al BSN a les Corts (Centre Cívic Tomassa Cuevas) 6/10 
6.  Acte Rodalies: 

6.1. Convocatòria (10/10) per formar 2 equips de voluntaris? 
6.2. Encartellar dilluns 10 o dimarts 11 i dijous 13???  

7.  Entradeta Indepensants 
8.  Informació de la reunió del Barcelonès 3/10 
9.  Difusió reunió del 3/10  

10.  Iniciar debat organitzatiu sobre: "Com eixamplem la nostra base social":  
10.1. Document d'en Joan M. 
10.2. Trobada Unitat Popular: http://trobadaup.cat/ 

11.  Parades i multiparades, si s'escau. 
12.  Alguna Informació Més 

__________ 
 
1.   
L’acte del dia 27 d'octubre és aprovada. 
 
2. Valoració  Assemblea del 29Set. 
Es valora positiu el canvi de format de l’assemblea que d’explicar el què fem, buscar com 
participar tots donant idees o una mirada diferent, per poder fer entre tots una millor feina. 
 
3. Resum Assemblea d'associats 
S'aprova introduir petits canvis i publicar al web, el resum de l'assemblea de socis celebrada el 29 
de setembre fet pel Ricard Mañé. 
 
4. Anuari Media.cat 
Per a la presentació de l'Anuari "Els silencis mediàtics" es proposa centrar-la en dos reportatges 
concrets: L'assassinat de la transsexual Lyssa i Els Onze del Raval. 
 
5. Proper BSN 
Es celebrarà el 6 d'octubre a les Corts i assistiran la Maria Vila, Neus Peraire i Ricard Pons. 
 
6. Acte de Rodalies 
Es farà convocatòria pel dilluns 10 d'octubre (20h) per poder formar dos equips de voluntaris i 
preparar l’acte de Rodalies, per fer palès l'abandó de la xarxa de trens a Catalunya. L’acte és farà 
el 13 i 14 a la tarda. 
 
7. Tema de l'Entreadeta 
Es proposa que l'entradeta de l'Indepensants sigui sobre la situació actual dels partits polítics.  
  

http://www.media.cat/anuari/
http://trobadaup.cat/


 

 
8. Reunió del Barcelonès 
Cristian comenta els temes de la reunió del Barcelonès del 3 d'octubre: 
- Es va fer valoració de les festes de la Mercè, en general bé, amb alguns punt negatius.  
- Es farà un protocol d’imatge per quan es publiquin cartells.  
- Hi ha una botifarrada a Sant Andreu el 12 d'octubre.  
- El SN posa un correu especial on les Territorials per tenir un canal de comunicació directe. 
 
9. Grup de difusió 
S'estan plantejant la manera de contactar amb el jovent, que és un col·lectiu difícil d’arribar. 
Es comenta l'existència del "Casal de Joves del Barri". 
 
10. El debat "Com eixamplem..." 
S'acorda fer el debat el proper dimarts 11 d'octubre. Per tant, aquest dimarts no hi haurà reunió de 
coordinació. 
S'apunten algunes idees:  
- Mirar de fer actes o xerrades sobre temes tan socials com ambientals, en què és pugui aglutinar 
el màxim de gent, per així mirar d’anar eixamplant la nostre base social.  
- S’ha parlat de buscar entre tots aquests Canals, aportant noves visions per ser més efectius. 
 
11. Parades i multiparades 
S'anuncia el calendari de la Multiparada que el Barcelonès proposa per a la nostra territorial. Seria 
la segona quinzena de febrer. 
 
12. AIM 
Sense anar a l’ordre del dia, la M. Carme Planes ha portat uns contactes amb Cristians per la 
Independència i feina per fer. 
________ 
 
Es tanca la sessió a les deu de la nit tocades. 
 


