
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

13 de desembre de 2016 
 
 
Assistents:  Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, 
Joan Mollà, Neus Peraire, Ricard Mañé, Ricard Pons, Lidia Rodrigo, Christian Selva, 
Maria Vila. 
 

1. Aprovació de l’acta del dia 29 de novembre 
2. Acordar l’ordre del dia del 13 de desembre 
3. Barcelonès (12/12) i assistents a la propera del 19/12 
4. Adhesió a la campanya “Casa nostra, casa vostra” (manifest) 
5. Parades de gener: quines i a on? 
6. Calendari de la propera assemblea: sol·licitud de sala 
7. Concentració a Pl St Jaume (15 desembre 20h.) solidaritat amb la Carme Forcadell. 
8. Indepensants. Quin tema? 
9. Gestió de la correspondència i tramesa d’arxius fins passat els Reis 
10. Fulletons de les Corts  
11. Proposta de cartell per a l’acte de Persones refugiades del 28 de gener 
12. Publicacions als mitjans locals 
13. Proposat definitiva del Codi Ètic 
14. Altres temes:  

14.1. Sol·licitud de col·laboració 
14.2. Audiovisual per a la nostra celebració 
14.3. Formació “País informat” 
14.4. Brindis de Nadal de SMxI 

 
1. S’aprova l’acta de la reunió anterior. 
 
2. S’acorda l’ordre del dia. 
 
3. Es faran les trobades de socis del Barcelonès amb el Secretariat Nacional (BSN) cada 
dos mesos. Potser seran temàtiques i no tant seguint l’ordre del dia del plenari 
següent. La propera és el dia 19 de gener. Es faran al C/ Marina. 
Les conclusions del CTSE arribaran durant el mes de gener.  



Referent a la presentació del dia 10 de la campanya per als refugiats “Casa nostra, casa 
vostra” hi ha AT que creuen que l’ANC va ser poc visible. Es van aportar molts 
voluntaris. 
S’ha fet un protocol per quan vénen altres entitats a col·laborar a les multiparades. 
Per les concentracions en suport a Carme Forcadell ja hi ha voluntaris suficients. 
País informat: El 15 de gener al matí a Sant Feliu de Llobregat es farà sessió d’inici. 
Aquesta setmana o la vinent arribarà informació i cada mes arribarà un dossier. Baix 
Llobregat i Barcelonès són una zona prioritària a nivell nacional. Cada AT ha d’aportar 
un coordinador general, un de l’equip de redacció i premsa i un de voluntaris. El 
general es coordinarà amb els altres del Barcelonès. 
Quotes impagades: feina laboriosa, falta gent entre les 9h i 21h. S’enviarà un 
comunicat als membres de ple dret. 
El 19 de desembre han d’anar dos representants per AT a la reunió del Barcelonès. Hi 
aniran la Neus Peraire i la Carme Jaume. 
 
4. S’enviarà un comunicat als membres i simpatitzants animant a adherir-se al 
manifest. Es prepararà un cartell per les parades. 
 
5. Coincidint amb el “Pau sense treva” es farà parada el dimecres 4 de gener a 
Fructuós Gelabert  de 10h. a 14h. També se’n faran dissabte 14 a La Marina i dissabte 
21 a Consell de Cent/Creu coberta de 10h. a 13h., com sempre. 
 
6. Demanarem sala per dijous 12 de gener. Per difondre les assemblees mensuals es 
farà un cartell genèric. 
 
7. Concentració dijous 15 de desembre a les 20h. a plaça Sant Jaume i divendres 16 de 
desembre a les 9h. a Passeig Lluís Companys. Punt trobada al quiosc de la plaça de 
Sants a les 19h. i les 8h. respectivament. Es portaran 10 pancartes i les lletres ADÉU TC. 
S’acorda comprar 5 canyes de pescar per posar estelades grans. 
 
8. El tema de l’Indepensants serà la declaració de Carme Forcadell davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
9. Se substituirà de la mateixa manera que es va fer a l’estiu. La Nadala s’enviarà el 18 
de desembre. 
 
10. Es farà una còpia de cada i es deixaran al local per la seva valoració. 
 
11. S’haurà de canviar la foto per tema de permisos. Cal ampliar les lletres de les 
entitats i incloure el logo de “Casa nostra, casa vostra”. 
 



12. La publicitat de la Marina ja està enviada. Falta enviar la columna que tractarà 
sobre infraestructures, abans del dia 19 de desembre.  
 
13. El Codi ètic ja està enviat. 
 
14. 

14.1. Persona col·laboradora habitual de l’ANC que ha vingut a viure a Sants. Se li 
proposarà parades, establiments amics i equip de redacció. 
 
14.2. Per a l’acte de celebració del setè aniversari de Sants Montjuic Decideix (10 
de febrer) es farà un audiovisual i es demanaran fotos del període 2010-2012 als 
voluntaris. 
 
14.3. Aquesta setmana s’ha fet la formació de formadors per àrees de voluntaris i 
de redacció. Properament es convocaran sessions de formació pels voluntaris de 
la territorial. Durant la reunió es pregunta si es pot ser establiment amic encara 
que no es pengin cartells. Cal valorar pros i contres i es tractarà en una propera 
sessió. 
 
14.4. Es convidarà els socis i simpatitzants a un brindis el dijous 22 a les 20h. al 
local. 


