
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

22 de novembre de 2016 
 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme 
Jaume, Ricard Mañé, Joan Mollà, Neus Peraire, M. Carme Planas, Ricard Pons, Lídia 
Rodrigo i Maria Vila.  
 
Ordre del dia. 

1. Aprovació de l'acta del 15 de novembre 
2. Valoració de la presentació de l'Anuari 
3. Codi ètic. Anàlisi i propostes d'esmenes o ampliació 
4. Assemblea del dia 24: distribució de feines/funcions 
5. Informació de la reunió de Barcelonès del 21 de novembre 
6. Proposta Rebategem l'Avinguda Maria Cristina i el museu Samaranch: 

- presentació de l'escrit de la Carme Jaume 
- estratègia de la campanya 

7. País Informat (veure presentació i text explicatiu): Organització de les 
formacions 

8. Publicació de desembre (Línia Sants, Zona Sec i Marina Digital) 
9. Acte de celebració dels 2000 i escaig dies del SMxI. Quan? I on? 
10. Altres temes (Preparació respostes, multiparades, acte amb Albert Pont, ...) 

 
1. S’aprova l’acta anterior després de incorporar un petit canvi que hi havia 

pendent. 
2. Van assistir-hi unes 20 persones, la majoria coneguts. Es creu que s’hauria de 

revisar com es fan en el futur aquestes presentacions per evitar despeses 
innecessàries. Es comenta que no es va veure ningú conegut de les tres 
sectorials que en teoria col·laboraven en la difusió i l’assistència, i es proposa, 
en un futur, establir o revisar millor els protocols de col·laboració.  Es traslladarà 
el tema a les Assemblees Sectorials via la Coordiandora d’AS.  

3. S'han rebut esmenes per part de dos socis. Es comenten i semblen prou 
correctes. Es presentaran a l’assemblea del 24 de Novembre per aprovar-les 
prèviament a enviar-ho al SN.  

4. S'ha afegit un punt al ordre del dia: Novetats al web smxi.cat (establiments 
amics, àlbums de fotos, etc.) quedant de la següent manera:  

1. Valoració del moment polític: Francesc Mercader 
2. SN: Enric Blanes 
3. Consell de Territorials, Sectorials i Exteriors: Albert Cabus  
4. Codi Ètic: Albert Cabus    
5. Resum dels actes fets i futurs: Neus Peraire 
6. Novetats al web: Albert Cabus 
7. Torn obert de paraules 

5. Es comenten els punts de la reunió:  
• Es presenten els nous coordinador de Ciutat Vella (Jordi Lleres) i de Sant 

Antoni (Francesc Alcoberro).   
• Respostes de les territorials sobre l’11 de Setembre: es va acordar polir el 

document de Sant Antoni per modificar el to personal, incloure els 

https://assemblea.cat/correus/paisinformat/El_pais_informat.pdf
https://assemblea.cat/correus/paisinformat/paisInformatActivistesAT.pdf


comentaris rebuts per correu i fets a la reunió i traslladar-ho al SN.  
• Fort Pienc comenta el tema de reclamació de l’ús de la Monumental pel 

barri. Es decideix que és un tema del barri i que, si fa falta, es donarà suport 
a l’AT en les accions que decideixin, si es veu pertinent. 

• Dreta de l’Eixample comenta el tema de l’estrena de la pel·lícula "El poble 
prohibit" al cinema Texas el dia 24. S’hi va amb invitació i es voldria fer 
quelcom similar a la de "La revolució cantada". S'aprova demanar al SN que 
negocii amb el director/productor la possibilitat d’exhibir-la l'ANC. 

• Consell de Terrirotials, Sectorials i Exteriors: les aportacions fetes arribaran 
als grups de treball. El SN ha agafat el compromís que els resultats arribin 
millor i mes aviat que altres anys.  

• 13N: es va fer una valoració positiva a pesar d'alguns problemes amb el so i 
el control del perímetre de seguretat. 

• Multiparades: Es va aprovar comprar dos altaveus portàtils amb bateria del 
tipus escollit per la comissió i similars als de diverses ATs (entre elles, SMxI)  

• País Informat: No hi ha dates encara de la formació al Barcelonès, però es 
demana que es facin llistes de voluntaris a formadors. 
 
En aquest punt, es discuteix què es pot fer per part de SMxI i es decidirà en 
debatre el punt 7 del ordre del dia.  

 
6. En aquest punt, l’acció es veu positiva, però complexa. Es valora la idoneïtat del 

moment actual per engegar aquesta feina i si tindrem prou voluntaris i temps 
disponible. Es decideix, de moment, deixar-ho en suspens.  

7. Es decideix que no podem demanar voluntaris sense especificar mes clarament 
les tasques dels formadors. Es recordarà als socis que es necessitaran persones 
per fer de formadors d'altres voluntaris i que d’aquí a poc temps rebrem mes 
informació. 
D’altra banda es recorda els tres tipus de tasques i voluntaris que es demanen.  

8. Es recorda que s’ha d’enviar, com a màxim el 23 a les 9h, l’article per La Marina. 
S'aprova el que ja s’ha enviat en aquest moment. Poble Sec publicarà l’article 
sobre pensions ja publicat a La Marina. Es demanarà a la gent de La Marina 
Digital a traves de la nostra gent del barri, concretar el contracte dels anuncis; 
aquest mes no en publicarem. Es comenta que s'està preparant un article sobre 
La Marina i que podria ser el que es publiqués a Línia Sants al Desembre o 
Gener i a la Marina el Gener. Per al proper article es farà un esborrany sobre 
pobresa energètica i emergència habitacional que passarà al grup de redacció.  

9. Poble Sec comenta que com que anaven junts amb Sants-Montjuïc pel tema de 
les consultes, es van constituir com AT al mateix temps. Voldrien sumar-se a la 
celebració. S'aprova la proposta. Hi ha problemes al Casinet perquè està ocupat 
per BarnaSants diversos caps de setmana. Es proposa i aprova demanar a 
Cotxeres la disponibilitats de l’Auditori un cap de setmana de febrer i, 
preferiblement, en diumenge.  

10.Altres temes:  
10.1. Es recorda la caminada a Montjuïc del dissabte 26, quedant a les 

10:30 a les Torres Venecianes. 
10.2. Es proposa anticipar treballs tipus pancartes, etc, per concentracions 

en resposta als atacs del govern espanyol, també es comenta que es 
podrien preparar campanyes a les xarxes socials en aquest sentit.   

10.3. Multiparades: Es recorda que teníem reservat el segon cap de 
setmana de febrer, però com tenim altres actes planificats a final de gener 
i mitjans de febrer, potser seria convenient canviar la data. Es suggereix 
primer cap de setmana d'abril, concretament el 2, i possiblement fer-ho a 
l’entorn de la Plaça de Sants (sortidor). Es proposarà a la propera reunió 
de l’equip de Multiparades. 

10.4. Acte amb Albert Pont. Desprès de comentar la seva proposta es 
decideix ajornar la resposta a la setmana propera, per si se saben els 



temes de País Informat. Podria parlar del estudi de viabilitat de les 
infraestructures nacionals el mes en que es tracten les infraestructures 
com a tema central (possiblement el gener). 

10.5. S'aprova imprimir 500 copies en format DIN A5 de l’enquesta sobre 
Rodalies (250 fulls DIN A4). 

10.6. Respecte l’acte de Refugiats es comenta que al permís del districte hi 
podria sortir alguna persona de Stop Mare Mortum amb algun rol. Es 
proposarà a la propera reunió amb la entitat 

10.7. Es demana que el SN expliqui els motius de dimissió dels seus 
membres, i per què Laura Arenes substitueix Joan Canadell en lloc del 
següent de la llista. Es traslladarà al SN. 

10.8. Es comenta que el tema de l’enregistrament a Sants3 Radio de 
Cristians per la Independència segueix el seu curs. 

 
La reunió s’acaba a les 21:50h 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


