
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

3 de gener de 2017 
 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard Mañé, Joan Mollà, Neus 
Peraire, Mª Carme Planas, Ricard Pons, Lidia Rodrigo, Jesús Ventura, Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 27 de desembre 
2. País Informat: 

1. Llocs on actuar prioritàriament: 
1. La Marina 
2. Poble-sec i Font de la Guatlla 
3. La Bordeta i Hostafrancs 

2. Calendari de la formació de voluntaris 
3. Tema de l'Indepensants 
4. Situació actual de l'Equip de Redacció 
5. Organització de l'Assemblea Ordinària del 18 de gener 
6. Altres: 

1. Parada a L'Hospitalet (coincidència amb el 28 gener) 
2. Escrit al Club Esportiu Mediterrani 
3. Adreça existent als establiments amics: smxind.info@gmail.com 
4. Acte dels Refugiats (28 de gener). Gestió de voluntaris 
5. Propera caducitat del domini "mesassemblea.cat" 

 
 
1. Amb la inclusió d'unes correccions s'aprova l'acta del 27 de desembre. 
 
2. País Informat. Avui comença la campanya "Fem Futur".  
 

2.1. S'acorda realitzar, als barris d'acció prioritària, els actes següents: 12 de març: vermut a Font de la Guatlla; 
2 d'abril: multiparada i paella al Poble-sec; 7 de maig: paella a la Marina de Sants; 11 de juny: paella a la 
Bordeta. Les paelles i vermuts es faran amb el suport de vídeos i speakers-corner (presència d’un micròfon i un 
altaveu perquè els assistents, espontàniament, puguin dir el que vulguin). S'assignen dos responsables: un per 
als menjars -contactarem amb Can Pedró per veure quines opcions hi ha- i un altre per a la logística (taules, 
cadires i carpes). 

 
2.2. Es proposa que les persones assistents a la formació facin una trobada prèvia per organitzar-la, i proposin 
un calendari per fer una formació oberta als col·laboradors habituals. 

 
Altres qüestions relacionades: Es proposa enviar l’email als socis i simpatitzants convidant-los a posar lones als 
balcons, per saber quantes ens caldrà comprar-ne. S'informa de les gestions amb les diferents parròquies per 
organitzar un únic acte convocat per la sectorial de Cristians per la Independència. Caldrà demanar sala, encara 
que resta pendent el calendari.  

 
3. Indepensants: El tema central serà la campanya “Fem Futur" 
 
4. Es comenta en quin moment es troben els 4 articles rebuts. 
 



4.1. Els articles s'enviaran a Coordinació per al seu coneixement. S'acorda que serà l'Equip de Redacció qui 
decidirà què i on es publiquen i ho comunicarà a Coordinació. 
 
4.2. Es contactarà amb els membres de l'Equip de Redacció per fer una reunió i fomentar el treball coordinat i 
en equip. 
 
4.3. Cal revisar que tots els membres de Coordinació tinguin accés al Drive (l’espai d’internet privat per penjar, 
compartir i esmenar arxius en grup). 

 
5. La propera assemblea ordinària serà el 18 de gener a la Sala d’Actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants (Plaça de 

Bonet i Muixí, 4a planta). L'ordre del dia previst és el següent: 
- Anàlisi del moment polític actual 
- Campanya "Fem Futur" 
- Propers actes –amb la corresponent crida de voluntaris-. 

 
6. 

6.1. No es farà la parada a L'Hospitalet del 28 de gener, per coincidència d'actes. 
 
6.2. El tema dels establiments amics es deixa pendent per a la propera reunió, per poder-ne fer un tractament 
més extens. 
 
6.3. La qüestió de l'adreça smxind.info@gmail.com es tractarà la setmana vinent si les persones que 
l’administren assisteixen a la reunió. 
  
6.4. Per a l’acte dels Refugiats es presenta la graella amb els voluntaris i les tasques que manca cobrir. La 
graella s’ha elaborat amb Microsoft Excel. Es farà una crida de voluntaris a la propera assemblea. 
 
6.5. El domini d’internet "mesassemblea.cat", que es va adquirir per la campanya prèvia a l’Assemblea General 
Ordinària de Manresa, caduca properament. Es decideix consultar al Barcelonès, proposant-los esborrar-ne el 
contingut actual, i pagar la renovació per mantenir-lo, si els sembla bé. 
 
Per a la celebració de l’aniversari de Sants-Montjuïc per la Independència i de Poble Sec per la Independència 
(19 de febrer), enviarem un correu a la Natàlia Esteve i al Jordi Sànchez. No està del tot clar si hi ha d'haver, o 
no, alguna altra participació destacada per entusiasmar-nos encara més (per exemple, Vicent Partal). 

 
 
Es tanca la sessió a les 21:50h. 
 
________________ 
 
D’aquesta manera queden pendents per a la propera reunió de Coordinació: 

• L’escrit al Club Esportiu Mediterrani  
• Establiments amics 
• Verificar qui administra el compte de correu smxind.info@gmail.com 
• Tancar el tema de la celebració del 19 de febrer 

 


