
 

 

Acta de coordinació de 25 d’octubre de 2016 

Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard Mañé, 
Joan Mollà, M. Carme Planas, Ricard Pons, Lidia Rodrigo, Jesús Ventura, Maria Vila. 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta del 18 d’octubre 
2. Assemblea d’associats i adherits. Darrers aspectes. 
3. Actualització de dades per a l’ANC (formulari web, Xarxes Socials) 
4. Tarifes de publicacions. LíniaSants i Marina digital 

4.1 Article sobre ‘Pensions’ de Carme Jaume 
5.    Data de la propera reunió de coordinació 
6.    Actes de presentació de la campanya “País informat” 
7.    Proper BSN – Trobada de socis de l’assemblea amb representants del Secretariat al 
Barcelonès: 3 de novembre (Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. C/ 
Arquímedes, 30) 
8.   Proper Consell de Territorials, Sectorials i Exteriors: 26 de novembre a Cervera 
9.   Propers actes: 
 1. Xerrada Anuari MedicaCat 2015. Escola Joan Pelegrí (17 de novembre) 
 2. Acte amb un cònsol a Barcelona, o amb altres persones destacades. Valorar 
dates 
 3. Acte Rodalies (26 d’octubre)  
 4. Acte sobre refugiats   
10.  Parades i multiparades 
11.  Informacions ràpides (sense debat) 
 
Comença la reunió puntualment a les 19 h. 
 

1. S’aprova l’acta del 18 d’octubre amb dues esmenes que es van presentar. 
2. Es comenta l’ordre del dia que consistirà en una valoració del moment polític a 

càrrec de l’Albert C abús o el Francesc Mercader. A continuació la presentació 
de la campanya ‘País Informat’. Les conclusions sobre les idees, actes, etc. per 



eixamplar la base social dels independentistes. Actes passats i futurs, presentat 
per la Neus Peraire. Finalment, el torn obert de paraules. 

3. Se’ns demana que delimitem qui són els responsables i de què es cuiden 
cadascun d’ells en relació amb mitjans de comunicació i xarxes socials. Així hem 
decidit els responsables següents: 

 Web i blog: Albert Cabús 

 Facebook: Leo Delgado 

 Twitter català: Joan Salvador Vilallonga 

 Twitter anglès: Bel Galera 

 Premsa: Christian Selva  

4. Després de valorar els costos i en funció de la necessitat d’establir campanyes 
intenses en els propers 6 mesos hem acordat inserir anuncis i articles a raó de 
mitja plana durant el període esmentat. Per començar presentarem un article 
que ha preparat Carme Jaume sobre pensions. 
Valorant la feina que tindrem en aquest apartat de presència en premsa s’ha 
acordat la creació d’un ‘Equip de Redacció’. Aquest equip es podrà coordinar 
amb d’altres AT (Les Corts, Poble Sec, l’Hospitalet i Sants-Montjuic) per tal de 
concretar i produir els escrits que pensem rebre del SN en la campanya País 
Informat. Pensem en un equip de 2/3 persones per AT i demanarem voluntaris 
a l’Assemblea d’associats. De moment es presenta com a voluntari per part de 
l’equip de coordinació en Ricard Mañé. 
Es comenta la disponibilitat que se’ns ofereix i que acceptem de participar en el 
programa de ràdio ‘Arrels’. S’emet els dijous a les 19h per l’emissora de La 
Marina. 
 

5. Essent festiu el proper dimarts, 1 de novembre, la propera reunió es fixa per al 
dia 8. En cas de temes urgents ens coordinarem per correu electrònic. 

 
6. Demà 26 d’octubre es farà la presentació a Sants, a la sala d’actes de Cotxeres 

(4a planta). Presentaran l’acte la Fina Mayol i el Joaquim Arnau. El Ferran 
Alejandre proporcionarà un ordinador per a la presentació. 

 
7. Encoratjarem l’assistència a aquestes trobades entre el SN i els associats a la 

propera assemblea. La trobada vinent es farà el 3 de novembre al Centre 
Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. C/ Arquímedes, 30 

 
8. Hi assistiran per part de Sants-Montjuïc dos membres electes de l’equip de 

coordinació, preferentment. 
 



9. Propers actes. 
• Presentació de l’Anuari de silencis mediàtics 2015: el 17 de novembre a 

la sala d’actes de l’escola Joan Pelegrí, a les 19h. Tenim confirmada la 
presència de l’autor d’ “Els 11 del Raval”, Josep Comajoan. També es 
convidaran les sectorials de l’ANC d’Immigració, juristes i LGTBI. Es 
comenta la publicitat de l’acte, el títol del cartell, etc. 

• Acte amb cònsol i amb persones destacades: Desprès d’un viu intercanvi 
d’opinions, i davant dels dubtes sobre la sala i els ponents prenem la 
decisió de demanar una sala per el dia 1 de desembre i la presència de 
dos ponents britànics i d’en Xavier Vinyals, ex-cònsol de Letònia a 
Barcelona. En cas de no tenir sala descartarem l’acte. Altres possibilitats 
per més endavant: Montse Venturós i Empar Moliné sobre 
desobediència, o Albert Pont sobre alguna altra qüestió 

• Acte de Rodalies demà 26 d’octubre: Repartiran flyersla  Carme Jaume i 
Ferran Alejandre, per part de la nostra AT. 

• Acte ‘Refugiats’: Demà mantindrem una reunió amb el col·lectiu ‘Stop 
Mare Mortum’ per tal de coorganitzar un esdeveniment potent. Hi 
assistiran l’Albert Cabús, la Maria Vila i el Ferran Alejandre per part de 
SMxI. 

• El proper 12 de Novembre a Badalona es farà un acte sobre refugiats 
amb fotos de sabates, maletes, etc. Com que hi ha llista d’espera per 
aquest ‘Gernika’, si volem fer un acte sobre el tema cal demanar 
aquests elements amb temps. 
 

10. Parades i multi parades:  

• Parades: ja tenim els permisos de novembre i desembre 

• Multi parades: El passat 23 d’octubre va quedar alguna parada deslluïda 
i es va unir amb d’altres que es trobaven al passeig de Lluis Companys. 

• Es farà una reunió de multi-parades per parlar sobre els formats i 
modificar alguna cosa si cal. Els de ‘Súmate’ s’apunten a parlar-ne. 

• El dia 6 de novembre es farà la propera multi parada a Sant Adrià, a la 
Avinguda de Catalunya o a la Plaça de la Vila. Dependrà de l’espai que es 
necessiti. El 20 de novembre se’n fa una altra a la Plaça Virrei Amat 
(Nou Barris), i el 15 de gener, al Parc del Clot. 

 
11. Informacions ràpides sense debat: 

• Tema de l’Indepensants: la desobediència d’en David Coma i els regidors 
de Badalona a les ordres dels jutges. L’acte de l’ANC i altres 
organitzacions per al 13 de novembre 

• Proposta de fer una celebració dels 5 anys de la creació de SMxI amb els 
ex-coordinadors 



• Firentitats: Reunió el proper 22 de novembre 

• Establiments Amics: Cal revisar i actualitzar el web 

• Situació econòmica: Millor que ara fa un any. Ens permet afrontar els 
mesos que queden fins el referèndum. 

     Finalitzem la reunió a les 22:10 hores. 
 


