
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

20 de desembre de 2016 
 
Assistents: Albert Cabús, Clara Delgado, Carme Jaume, Ricard Mañé, Joan Mollà, Neus 
Peraire, Maria Carme Planas, Lídia Rodrigo, Jesús Ventura, Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta del 13 de desembre 
2. Valoració dels actes de suport a Carme Forcadell 
3. Assignació de responsables per a la campanya País Infornat: Coordinador 

general (rebrà el dossier), Responsable de redacció i premsa i Responsable de 
voluntaris i accions 

4. Dossier País Informat 
5. Brindis de Nadal a Sants-Montjuïc per la Independència (22 de desembre). 

Música? 
6. Publicacions 
7. Aniversari de Sants-Montjuïc per la Independència (19 de febrer) 
8. Acte sobre els Refugiats (28 de gener) 
9. Multiparades 
10. Nova proposta de guarniment per a les parades 
11. Altres temes 
 

 
1. S’aprova l’acta. 
 
2. Bona participació. Les pancartes i les lletres es veien bé. 
 
3. S’assigna una persona de l’Equip de Coordinació per a cada una de les 
responsabilitats. 
 
4. Encara no hem rebut el dossier, doncs no haviem enviat el nom del coordinador 
general i sembla que encara no està a punt. 
 
5. S’acorden els detalls organitzatius per a celebrar el brindis. 
 
6. Queda establert el procés d'edició, correcció i tramesa: S’ha d’elaborar a partir de la 
proposta de l’ANC. Se li assigna a un component de l’equip de redacció, qui ho 
comparteix amb la resta de l’equip. Es passa a Coordinació, amb una data límit. L’equip 
de Redacció ho sintetitza i ho envia a qui fa la correcció. 
Propers articles per a Línia Sants, Zona-Sec i Marina digital (gener de 2017): 



• La Marina: Infraestructures demencials  
• Línia Sants: el redacta l’Equip de Redacció abans del 29 de desembre.  
• Zona-Sec: Ja el redactaran. Cal entregar-lo abans del 12 de gener. 

 
7. Començarem a les 13h amb unes cançons i acabarem a les 16h tarda. S’ha 
d’informar la Natàlia Esteve i el Jordi Sànchez, enviant-los un correu. Preu del dinar: 
provisionalment, 10 euros. Estan en marxa contactes amb càterings. Muntarem una 
petita barra de bar. Farem un comunicat a socis i simpatitzants per demanar-los fotos 
anteriors a l’any 2012. Posarem papers i imatges. En principi no vindrà l’Empar Moliné; 
la reservem per un acte de més volada. Hi havia dues possibilitats de nom per a l’acte: 
“7 anys junts per un nou País” i “7 anys junts: fem festa”. S’aprova “Set anys junts pel 
nou País”. Com a record farem un punt de llibre, facsímil dels 4 de les consultes. Cal fer 
un cartell per a la difusió. 
 
8. Programa: s’ha canviat la foto, s’està retocant. Farem una pancarta nova, que 
servirà per a l’escenari. 
 
9. El 15 de gener no se’n fa perquè comença la campanya “País informat”. Per tant, 
se’n faran el diumenge 22 a Sant Martí i el diumenge 29 a Badalona, en ambdós casos, 
d’11h a 14h.  
 
10. S’està parlant d’aprofitar els plafons amb frases contundents i lletres grosses. 
 
11.  

• Premis Sants-Montjuïc: No ho considerem oportú. 
• Assemblea de socis i adherits del gener: dimecres 18 a les 19:30h. Sala d’actes 

de Cotxeres. 
• Tema per al proper Indepensants: Balanç 2016.  El següent parlarà de 

l’agenda per al 2017. 
 
 
Sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.15 h. 


