
 
 
 
ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
Dimarts, 8 de novembre de 2016 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, 
Ricard Mañé, Joan Mollà, Neus Peraire, M. Carme Planas, Lídia Rodrigo, Christian Selva,  
Maria Vila.  
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l'acta del 25 d’octubre 
2. Valoració de la presentació de la campanya País informat (26 d’octubre) 
3. Valoració de l’assemblea ordinària de socis i adherits (27 d’octubre)    
4. Equip de redacció: estratègies per formar-lo 
5. Informació dels temes tractats a l’entrevista amb la regidora Laura Pérez  
6. Informació de la reunió amb Stop Mare Mortum (26 d’octubre) 
7. Informació sobre la trobada de socis amb el SN - BSN (3 de novembre)  
8. Campanya 13N “Clam per la justicia i la democracia”   
9. Difusió de l’Anuari 2015 
10. CTSE: Documentació i assistència 26 de novembre  
11. Multiparada a Nou Barris (20 de novembre): difusió  
12. Fem Nadala aquest any  
13. Estat de la reparació de la persiana del local  
14. Celebració dels 2000 dies de feina feta a SMxI  

 
 

1. S’aprova l’acta de la reunió anterior (25 d’Octubre).  
2. Es valora positivament la presentació feta, es considera que es clarifiquen 

les línies i objectius marcats a desenvolupar a partir de gener. Així mateix 
les AT mantenen la seva sobirania per tirar endavant projectes sobre 
temes concrets que no necessàriament han de ser els mateixos que 
proposi el SN.      

3. Al igual que la anterior assemblea es va tornar a dir que ha baixat el 
volum d’assistència. Van venir unes 50 persones aproximadament. Es 
considera que no és preocupant tenint en compte que segurament a 
partir d’ara es produiran accions que portaran més gent a mobilitzar-se.       

4. Es prepara aquest equip de redacció amb el Ricard Mañé com a cap 
visible, que farà de pont entre coordinació i les persones que formin part 
de l’equip. A falta de confirmar-ho estarà format per 4 persones, que en 
principi considerem suficients. 

http://lliureimillor.cat/


5. La regidora Laura Pérez pren nota de la nostra proposta d’ubicar un màstil 
amb la senyera a un indret del nostre barri. Seguirem insistint sobre 
aquest tema. També es va fer una referència per iniciar una campanya per 
canviar el nom de l’Avinguda Maria Cristina i del Museu Samaranch. Per 
part de la nostra AT iniciem un treball per contactar amb el secretariat 
d’entitats, per posar en comú una proposta conjunta amb la resta 
d’entitats del barri i presentar-la per escrit a la regidora.   

6. Es perfila que tindran un parlament les 4 entitats organitzadores del acte, 
(Proactiva Open Arms- Metges sense Fronteres - STOP Mare Mortum i 
ANC - Sectorial d’Immigració) i amb la projecció d’un vídeo a primera hora 
del matí, prèvia als parlaments. Es demanaran els permisos per poder 
posar al carrer -seguint el camí per arribar a l’auditori- les sabates i 
maletes que s’han fet servir en els actes de l’ANC per denunciar la manca 
d’acolliment dels refugiats.    

7. Es comenten diversos temes a la Trobada de socis del Barcelonès amb 
representants del Secretariat Nacional (BSN), com la presentació de 
l’esborrany del Codi étic de l’ANC, i que s’obre un període de recepció 
d’aportacions de les AT.  Es poden enviar esmenes al text  fins el 20 de 
desembre. S’està preparant un pressupost específic per les assembles 
sectorials, i la creació d’un fons solidari entre AT.     

8. Es comenta de contactar l’organització de l’acte per valorar si hi ha algun 
indret a la vora d’on es farà la manifestació, on poguéssim posar les 
lletres de “República A Punt”.  També portarem amb nosaltres les altres 
lletres grans de les que disposem. Es fa una crida per demanar voluntaris 
per repartir flyers i preparar pancartes el proper dissabte 12 de 
novembre.      

9. Es decideix encartellar el proper dilluns 14 de novembre, a part de la 
difusió que evidentment s’està fent per les xarxes.  

10. Hi aniran, en representació de la nostra AT, el Ferran Alejandre i l’Albert 
Cabus.  

11. No es comenta, tampoc té cap incidència.   
12. S’ha acordat que sí que farem Nadala aquest any.  
13. Finalment no es comenta, falta informació.   
14. Es parla de preparar un acte lúdic per celebrar-ho a principis de febrer. Un 

cop tinguem el local confirmat, continuarem veient quin és el format i 
activitats més adients per dur-lo a terme.     

 
 
Acaba la reunió a les 22:20 

 
 
 
 
 
 
 


