
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

29 de novembre del 2016 
 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, 
Ricard Mañé, Francesc Mercader, Joan Mollà, Neus Peraire, Mª Carme Planas, Ricard 
Pons, Lídia Rodrigo, Christian Selva, Jesús Ventura i Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acte del 22 de novembre 
2. Informe del CTSE (Consell d’Assemblees Territorials, Sectorials i Exteriors) 
3. Tema per al proper Indepensants 
4. Valoració de l'Assemblea del 24 de novembre i documentació que es publica 
5. Gestió dels acords presos sobre el document del Codi Ètic 
6. Estat de les publicacions de desembre (Línia Sants, Zona Sec i La Marina Digital)  
7. Nadala 
8. Formació de voluntaris 
9. Multiparades 
10. Acte amb Albert Pont 
11. Solució per a la persiana del local 
12. Celebració de l’aniversari d’SMxI 
13. Firaentitats 
 
 
1. Queda aprovada l’acta, incloent les modificacions comentades per correu. 
 
2. Es valora que el debat va ser més àgil respecte l’anterior. Al CTSE es va presentar un 
prototip d’aplicació de tipus Democràcia Directa, que permet fer preguntes i votacions 
de forma molt àgil. La Sectorial d’Informàtics volia preguntar al SN si interessava per 
tirar-ho endavant, atès que requereix finançament. La intenció no és que sigui una eina 
interna de l'ANC, sinó general i oberta a tothom, per aconseguir convèncer mes 
indecisos. Està tot en un estadi inicial i pendent d’aprovació. Es vol presentar al Plenari 
de Gener. D’altra banda hi ha 7.000 quotes sense cobrar per part de l’ANC. Es farà un 
seguiment individualitzat per intentar cobrar-les. 
 
3. Serà sobre les personalitats que ha fitxat el Consell de Diplomàcia de Catalunya 
(Diplocat) per explicar el procés arreu del món. 
 
4. Es comenta que hi va haver molt debat, l’assistència va anar augmentant de mica en 
mica. També es considera que, atès que s’hi van tractar les esmenes al Codi Ètic, fóra 
millor que, per altres vegades, l’assemblea se centrés en aquest tema i que la gent 
enviés les esmenes amb uns dies de marge. Es valora que també seria important 



gestionar millor les intervencions dels assistents. Està pendent de penjar al web la 
presentació dels temes tractats durant l’assemblea amb alguns dels comentaris que 
s’hi varen fer. 
 
5. Es farà un redactat final amb les propostes de modificació consensuades durant 
l’assemblea sobre el Codi Ètic. 
 
6. Per aclarir dubtes s’informa que hi ha dues classes de publicacions: les de pagament 
i les gratuïtes. En el cas de Poble Sec per la Independència a partir de gener 
contractaran un espai de pagament atès que, tot i que en tenen un de gratuït al Zona 
Sec, no els el poden garantir cada mes. D’aquesta manera s’asseguren tenir-hi 
presència mensual. En el cas de Sants-Montjuïc per la Independència ja s’ha negociat 
la part de pagament amb la revista Línia Sants, però manca fer-ho amb La Marina 
Digital. El proper article gratuït de La Marina Digital ja està fet i es va enviar dins el 
termini establert. Té més pressa l’article de pagament destinat al Línia Sants (que ja 
està pagat). Es treballarà en un esborrany ja enviat sobre pobresa energètica. 
Considerant la urgència del tema -s’ha d’entregar abans del 4 de desembre-, aquesta 
vegada no s’enviarà l’article al grup de redacció. L’article destinat a La Marina Digital 
(el de pagament) ja s’ha redactat i s’ha enviat a la persona que fa la correcció 
ortogràfica. 
 
7. Queda aprovada la idea de nadala enviada per correu. S’enviarà als adherits per 
correu i es penjarà al web. 
 
8. S’enviarà un correu només als membres de ple dret per animar-los a fer-se 
formadors de voluntaris. Aquesta formació la fa l’ANC a nivell central i serveix per 
formar les persones que després faran la formació dels voluntaris. 
 
9. Durant el mes de desembre no se’n faran. La que es va realitzar a Nou Barris va tenir 
molt d’èxit. Súmate  vol assistir a totes les multiparades que es facin a partir d’ara. 
A Sants ens reservem el 2 d’abril per a fer multiparades al nostre territori. 
 
10. L’acte seria sobre infraestructures. Es demanarà fer-lo un dijous entre finals de 
gener i principis de febrer. S'acorda fer un calendari d'actes previstos fins Setmana 
Santa. 
 
11. Tenim un pressupost que, bàsicament, inclou 2 conceptes: arreglar el motor i 
canviar la persiana. Es parlarà amb el propietari perquè ens ajudi a pagar-ho i llavors 
realitzar les dues operacions. Si no aconseguim que s’hi impliqui només arreglarem el 
motor. 
 
12. Després de donar-hi voltes, es decideix fer una celebració de format moderat, amb 
un dinar com a acte central. Es crearà una comissió que prepararà l’acte. Hi ha una 
sol·licitud de reserva pel 18 i el 19 de febrer, que està pendent de confirmació. S’ha 
parlat amb l’Empar Moliner perquè vingui; en principi té disponibilitat però depèn de 
la feina. 
 
13. Enguany se celebrarà el 27 de maig d’11h a 20:30h. Durant el gener es farà una 
reunió per acabar de concretar-ne els aspectes. 


