
 
 

 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DEL DIMARTS 18 D’OCTUBRE DE 2016 
 
 
Assistents: Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, Joan Mollà, 
Neus Peraire, M. Carme Planas, Ricard Pons, Lídia Rodrigo, Christian Selva, Jesús 
Ventura, Maria Vila. 
 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acte de la reunió anterior (4 d’octubre) 
2. Preparació de l’assemblea de socis i adherits (27 d’octubre) 
3. Document de conclusions del debat “Com eixamplem la nostra base social 
4. Projecte País Informat-Activistes: Presentacions 
5. Reunió del Barcelonès 
6. Valoració de l’acció-denúncia “Reclamem unes Rodales dignes”. Article al web 
7. Què no fem bé? Potser cal fer notes de premsa i enviar-les amb una o dues 

imatges. 
8. Entradeta per a l’Indepensants. Tema? 
9. Comissió d’accions al territori: Rodalies (mobilització el 26 d’octubre). 

Voluntaris i díptics 
10. Passejada cultural (19 o 26 de novembre. Tema: l'Exposició de les Indústries 

Elèctriques i les seves aplicacions 
11. Presentació de l’Anuari de Silencis Mediàtics (17 de novembre). Sala, difusió, 

presentació, etc. 
12. Publicació al web –o no- de les actes de Coordinació 
13. Proposta d’acte obert i de gran format per al gener. Ho impulsem? 
14. Parades i Multiparades (Correllengua i altres) 
15. Alguna informació més 

 
 
1. S’aprova l’acta de Coordinació del 4 d’octubre. 
 
2. Pendent de confirmar la sala (Sala d’actes de Cotxeres?) A 2/4 de 8. Ordre del dia: 
  Valoració del moment polític  
  Conclusions debat: “Com eixamplem la nostra base social” 
  Campanya de l’ANC: “País Informat-Activistes” 
  Resum d’actes fets 
  Actes futurs 
  Torn obert de paraules 
   
3. Modifiquem el redactat i quedem que l’enviarem als associats sense els noms dels 
responsables del quadre. 
 
4. Cerquem un local (Cotxeres de Sants o Casinet d’Hostafrancs) per a la presentació 
a la zona de Barcelona sud entre el 24 d’octubre i el 4 de novembre. 
 



5. Sonorització Sonostudio. Manca d’informació entre el Secretariat Nacional i el 
conjunt d’assemblles territorials del Barcelonès respecte a les condicions de la 
instal·lació. Al final s’ha aconseguit una rebaixa del 5% de l’import. Es distribuirà entre 
les AT emissores i receptores. El novembre se celebra a Cervera el Consell 
d’aAssemblees Territorials, Sectorials i Exteriors. Tindrà 4 eixos temàtics: País 
Informat; Referèndum; Projecte Àgora i Mobilitzacions al territori. Hi poden anar fins a 
2 persones per cada territorial, en principi, el coordinador i algú altre. 
 
6. Hi va haver força ambient. La gent preguntava si calia fer alguna acció.  
 
7. Aquest punt fa referència al fet que en cap diari nacional no va sortir cap ressenya 
de l’acte de Rodalies, com sí que en surten d’altres de similars. Caldria fer una notícia 
amb foto i enviar-ho als diaris locals i nacionals. Donar-los la feina feta. Potser 
contactar amb alguns estudiants de periodisme. També ho podem comentar a la 
nostra assemblea. 
 
8. La llei d’anul·lació dels judicis sumaríssims, i la seva relació amb l’exposició al Born. 
 
9. És una iniciativa del Govern de la Generalitat. No en tenim massa informació per 
ara. 
 
10. El President del Centre d’estudis de Montjuïc proposa organitzar per als nostres 
associats (unes 25 persones, com a màxim), fer una passejada amb el tema del títol 
d’aquest punt. El dia proposat és el 26 de novembre (dissabte al matí). 
 
11. De moment no tenim sala. Preguntarem si es pot fer a Can Batlló. Cal concretar 
les persones que vénen i el cartell, quan en tinguem més dades. Es contacta amb les 
sectorials de Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals, Immigració i Juristes. 
 
12. Acordem treure les actes de la vista directa al web. Estaran totes juntes a un enllaç 
que publicitarem a l’INDEPENSANTS.  
 
13. Ho centrem a nivell de barri, només. Demà iniciem els contactes. 
 
14. En Jesús envia el calendari. Valoració multiparada a L’Hospitalet. L’Ajuntament els 
va posar molts inconvenients. Hi va haver força gent. Sobretot a les xerrades, 
especialment a la de pensions. El 23 d’octubre es fa una multiparada a la festa de la 
Diversitat, al Passeig de Lluís Companys. Estem pendents dels permisos. L’horari serà 
d’11h a 19h. Temes: Immigració; Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals; Dones i 
Joves. Es faran 5 parades, amb 3 torns. Pot haver-hi un problema amb els altaveus. El 
pressupost de lloguer és car. Hi ha la possibilitat de comprar-ne un. Hu ha la proposta 
de fer un obsequi als ponents habituals: un carregador de mòbils (costen uns 10€ 
cada un). No veiem gaire clar que es doni un obsequi als ponents o xerraires, ni als 
voluntaris en general. La propera multiparada serà a Sant Adrià del Besòs el 6 de 
novembre.  
 
15. Possible acte de per fer l’1 de desembre: En Matthew Tree no pot. Altres no han 
contestat. També pensem amb en Xavier Vinyals (Cònsol honorari de Letònia, fins 
ara). També pensem en Raül Romeva i en com contactar-hi. 
 
 
Es tanca la sessió a les 22.15 h 
  
 

 


