
 

 

 
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

10 de gener de 2016 
 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard Mañé, 
Francesc Mercader, Joan Mollà, Neus Peraire, M. Carme Planas, Ricard Pons, Lidia Rodrigo, Christian 
Selva, Jesús Ventura i Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta del 3 de gener 
2. Establiments amics: Valoració del projecte i escrit per al Club d’Esports Mediterrani 
3. Celebració de l’aniversari de SMxI i PSxI (12 de febrer) 
4. Fem Futur (País informat) 
5. Verificar qui administra el compte smxind.info@gmail.com 
6. Informacions del Barcelonès 
7. Tema del proper Indepensants 
8. Parades 
9. Multiparades 

 
 
1. S’aprova l’acta.  
 
2. Valoració de la funcionalitat d’aquest projecte iniciat el març del 2013: En general es valora 
positivament la continuïtat del projecte. Es delibera sobre diferents aspectes per potenciar-lo, però se 
n'ajornen les possibles propostes. L’escrit per al Club Esportiu Mediterrani s'acorda enviar-lo al contacte 
que hi tenim.  
 
3. L'equip coordinador ens informa sobre les opcions d’escaleta d'actuacions per la festa. N’han triat la 
versió V4. Queda manifest que el temps se’ns ha tirat a sobre i que, en el futur, hem d’enllestir els 
preparatius amb mes eficàcia. Per amenitzar la festa es contactarà amb Empar Moliner, Quim 
Masferrer, Toni Soler, Toni Albà, Patrícia Gabancho, Antoni Bassas o Vicent Partal. Es farà un escrit per 
als convidats i s’enviarà per correu electrònic des del nostre correu corporatiu a les següents entitats: 
CAL, ÒMNIUM, Coordinació de PSxI, Stop Mare Mortum, Sants 3 Ràdio, Centres cívics de La Marina, 
responsables de partits polítics del barri, ANC Barcelonès, Diables i Tabalers de Sants, Socarrimats, 
Castellers de Sants, Can Batlló, Can Vies, casals independentistes i La Coronela. A l'escrit s'indicarà el 
preu del dinar: 12 euros. Farem un punt de llibre que es repartirà entre els assistents, amb els temes 
10A - 7è aniversari. Es prepararà un Excel (escaleta) de l'esveniment amb totes les tasques a fer, per 
cercar voluntaris.  
 
4. LONES: hi ha 16 voluntaris per penjar lones als seus balcons. Es preguntarà a l’ANC les mides de les 
lones. També es consultarà a Reprosants o altres proveidors els preus de lones i micro-perforats. Volem 
tenir més voluntaris i ubicacions per penjar les lones. En aquest sentit es crearan parelles de dos 
voluntaris que aniran per les zones estratègiques buscant les ubicacions més interessants i contactant 
amb aquests veïns. Per tal de cercar aquests voluntaris, es convocarà per email a una reunió el 
dimecres 25 de gener a les 20h al nostre local. ARTICLES: El coordinador del grup de redacció informa 
que tenim suficients articles per publicar. INFORME: Coordinació general ja ha cursat l'informe que 
demanava el responsable de Fem Futur. CARTELL: El cartell adaptat de Fem Futur ja ha estat enviat per 
correu electrònic. FORMACIÓ: El grup de formadors ha fet reunió el dilluns 9 de gener. Indiquen que es 
farà una convocatòria a la propera assemblea mensual (18 de gener) per trobar voluntaris per formar-
se com informadors i per fer grups. Es planteja la possibilitat de repartir informació a les bústies. 
 



 

 

5. Hem verificat qui administra el compte de correu smxind.info@gmail.com.  
 
6. Com a valoració dels actes es comenta que s'ha de preparar millor el material a utilitzar. Es farà una 
acció de suport a Mas, Ortega i Rigau entre el 6 i el 9 de febrer, coincidint amb el judici pel 9N. Hem de 
buscar voluntaris que puguin cantar, com una coral, i buscar cançons. Ho enviarem al Barcelonès. 
IMPAGATS: Es necessiten voluntaris al carrer Marina per reclamar els impagaments de socis. CANAL DE 
TELEGRAM: Està en marxa. DIFUSIÓ: s’està fent el web, falta acabar-lo. Es faran octavetes de “7 
respostes” i sobre Rodalies. També es posaran anuncis a la premsa gratuïta.  
 
7. El tema central del proper Indepensants seran les infraestructures.  
 
8. Es presenta el plànning-calendari de 6 mesos amb informació de parades, actes, xerrades, 
manifestacions, festes i altres activitats que farem els de SMxI. Es penjarà a la paret del local.  
 
9. Les reunions de Barcelonès se celebren cada dues setmanes, en dilluns. La propera es farà el 16 de 
gener. El representant de SMxI aquesta vegada no hi pot anar. Decidirem, sobre la marxa, qui hi va.  
 
 
Sense haver-hi més temes a tractar, la reunió finalitza a les 21:50h.  


