
 
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

27 de desembre de 2016 
 

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

1. Aprovació de l’acta del 20 de desembre 
2. Campanya “País informat” 
3. Indepensants 
4. Multiparades 
5. Estat de la porta del local 
6. Altres 

 
 
1. S’aprova, amb les rectificacions fetes per correu electrònic. 
 
2. Entre la documentació que ens arriba del Secretariat Nacional (3 documents), es troba a faltar 
un text per publicar als mitjans de comunicació. S’hauran de fer 4 articles mensuals. S’han passat 
al Secretariat els noms del responsable general, de voluntaris i de redacció. Des de l’equip de 
redacció, el seu responsable comenta que de moment només s’hi ha apuntat una persona. 
 
Pel que fa al repartiment de lones, s’haurà de fer una recerca de llocs on poder-les posar, tant 
entre la nostra gent com contactant amb veïns que tinguin balcons amb estelades. 
Es comenta de fer un formulari senzill que es farà arribar a tots els associats i simpatitzants, 
mitjançant el correu electrònic, per tal de trobar gent disposada a penjar lones als balcons. 
Abans de comprar les lones estaria bé primer fer una estimació de quantes en necessitarem. 
 
Tot i que hi ha idees interessants per als actes que hauran d’acompanyar les campanyes del País 
informat i que caldrà treballar-les, manca més informació. 
 
El districte Sants-Montjuïc es considera de prioritat nacional (prioritat màxima), especialment 
barris com la Marina, la Bordeta, Badal i Font de la Guatlla entre d’altres. Abans del 10 de gener 
ens passaran un llistat d’esdeveniments per tal de convèncer més gent (independentistes de nova 
fornada). Haurem de contestar què volem fer. 
 
Haurem de: 

1. Buscar llocs d’actuació, entitats, etc. 
2. Decidir quins actes organitzarem i com en farem la difusió. 



3. Calcular quina despesa econòmica comportaran aquestes accions i, en el cas que no 
siguem autosuficients, demanar ajuda al Secretariat. 

 
L’inici de la campanya del País informat és farà a Sant Feliu del Llobregat el dia 15 de gener. El grup 
de persones que va anar a la formació de voluntaris haurà de començar a formar-los i, si calen més 
formadors, assistir a les noves sessions de formació que es fan a la seu del C/ Marina. 
 
Els voluntaris, en funció del seu àmbit d’actuació, es classificaran com a: 

a) Voluntaris, que faran una tasca local. 
b) Super voluntaris, que la faran a nivell comarcal. 
c) Super super voluntaris, que es mouran per tot el territori nacional. 

 
També caldrà aprofitar l’espai que Sants 3 Radio cedeix a les entitats per parlar de temes com les 
pensions, l’economia, i tot allò que ajudi a reduir les pors a la gent. 
 
3. Per a aquest Indepensants farem una agenda-recordatori d’actes importants que no ens 
haurem de perdre aquest any 2017. 
 
4. S’informa que les properes multiparades es faran a Sant Martí el 22 de gener (està confirmada) i 
a Badalona el 29 de gener. 
 
5. A principis de desembre ens vam posar en contacte amb el propietari per correu electrònic, 
demanant-li una reunió per parlar del tema. Ens va respondre que ja ens diria un dia però encara 
no n’ha proposat cap. Restem a l’espera que ens envii la factura del gener 2017 per reclamar-li 
aquesta reunió. 
 
6. Continuem sense unificar criteris respecte a com hem de tractar els convidats a la nostra festa 
d’aniversari. Les opinions son divergents respecte al protagonisme més o menys rellevant que 
hem de donar als nostres convidats més il·lustres, i sobre si hem de fer extensiva la celebració a 
altres territorials veïnes. Es proposa que entre tots confeccionem una llista d’entitats de barri que 
puguin ser convidades. Ho acabarem de decidir a la propera reunió. 


