
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

15 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, Jesús Ventura i Maria Vila.  
 
Ordre del dia. 

1. Aprovació de l’acta del 8 de novembre 
2. Valoració del 13N “Per la Democràcia. Defensem les nostres institucions” 
3. Posició de SMxI davant del CTSE (veure documents enviats 12-11-2016 a 

13:25h) 
4. Document “millorem la comunicació” 
5. Tema per l’Indepensants proper 
6. Organització de l’Assemblea del 24 de novembre 
7. Darrers detalls de la presentació de l’Anuari 
8. Estat de la reparació de la persiana del local 
9. Espai Auditori 11 de febrer 
10. Acte pels refugiats: proposta de títol 
11. Proposta Rebategem l’Avinguda Maria Cristina 
12. Altres temes 

 
1. S’aprova l’acta anterior després de fer algunes petites modificacions 
2. Tots opinem que va ser un èxit d’assistència. Encara que hem sentit algunes 

queixes sobre l’organització (no se sentia el so des de tot arreu, es podien haver 
posat més pantalles...) pensem que amb el pressupost que hi havia es va fer 
prou bé, sobre tot tenint en compte que no es tractava d’un acte festiu sinó d’un 
acte reivindicatiu. Pel que fa a les nostres lletres grosses, pensem que al lloc on 
les vam posar no hi destacava prou el color groc i també que va ser una falla no 
preveure que els qui van col·locar les lletres, van quedar fora de l’acte. 

3. Els temes que es tractaran són: 1. País informat, 2. Incidència política al 
territori, 3. Referèndum, 4. Defensa de les institucions. Debatem especialment 
sobre la incidència política que ha de tenir l’ANC. Pensem que hem de seguir 
exigint unitat als polítics: a l’hora d’aprovar els pressupostos, de convocar el 
referèndum, de desobeir ... (la desobediència unitària desgasta més al TC que a 
nosaltres). Els nostres representants han de fer la feina que els vam encomanar 
i hauríem de deixar-los clar que si no ho fan els ho reclamarem. 

4. Es comenta el document que hem redactat per enviar als socis i simpatitzants 
on els demanem col·laboració per comunicar-nos ràpidament entre nosaltres en 
cas que fallessin els canals de comunicació habitual. No sabem si seria millor 
esperar que l’ANC o el Barcelonès ho muntin abans d’organitzar-ho nosaltres. 
Pensem que es pot fer extensiu als establiments col·laboradors i d’aquí surt la 
idea d’oferir a aquests establiments rebre la informació que enviem als socis. 
Decidim que ho acabarem de parlar la setmana que ve. 

5. Estem d’acord en parlar de les lleis de la pobresa energètica, atès el cas de la 
dona morta a Reus. També pensem que estaria bé parlar de la defensa de les 
institucions. En Joan Mollà farà un redactat i ens l’enviarà. 



6. Serà a 2/4 de 8 a la sala d’actes de l’edifici de Cotxeres a la Plaça de Bonet i 
Muixí, amb aquest ordre del dia: 

1. Valoració del moment polític. 
2. Trobada CTSE (Consell Territorial, Sectorial i d’Exteriors) 
3. Informació sobre el SN 
4. Proposta del Codi ètic de l’ANC 
5. Actes realitzats 
6. Actes futurs 
7. Torn obert de paraules 

7.  Creiem que ja està tot a punt. Per a la difusió durant l’acte podem comptar amb 
Sants3 Ràdio  

8. Muntar l’aire condicionat val entre 300 i 500€ (només muntar, ho desmuntaríem 
nosaltres) Ens faran un pressupost del que costa canviar el motor i també 
canviar el motor i la persiana. Després anirem a parlar amb el propietari. 

9.  Volem celebrar el nostre aniversari com a AT. De moment no tenim espai. La 
setmana que ve en parlem. 

10. Proposem Refugiats: origen, viatge i arribada. Encara hem de demanar el 
permís d’ocupació d’espai públic per instal·lar un muntatge escènic des de la 
carretera de Sants a l’auditori i també per la parada informativa de les Cotxeres. 
L’acte es farà a l’auditori. Es passaran uns vídeos. Primer intervindran el Metges 
sense fronteres (problemes que originen l’exili), després Proactiva Open Arms 
(viatge), a continuació la Sectorial d’Immigració (arribada) i finalment Stop 
Mare mortum (sensibilització al barri). Els parlaments duraran una hora i 
seguirà una altra hora per preguntes. Hi haurà un espai per als nens. Acabarem 
amb un pica-pica. 

11. Ja s’ha redactat la carta de presentació. Esperarem una mica a veure si es pot 
fer la campanya des del Barcelonès o ho fem al nostre districte. 

12. * Els de La Coronela volen fer una campana perquè soni quan es guanyi el 
referèndum. De moment busquen mecenes. 

v Passejada per Montjuïc. Es farà dissabte 26 de novembre. Comença a les 
10:30h a les Torres Venecianes. N’informarem a l’assemblea del 24 i a 
l’Indepensants 

v Grup de redacció. Quatre persones de Sants i el Poble-sec s’ocuparan de 
redactar un article mensual  partir del gener perquè els publiquin els diaris dels 
nostres barris. Seguiran la pauta que es marqui des de l’ANC. 

 
 
La reunió s’acaba a les 22:10h 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


