
 

 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 

24 de gener de 2017 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 17 de gener 
2. Assemblea del 18 de gener: valoració i aprovació de la presentació pujada al web  
3. Tema per al proper Indepensants 
4. Fem futur: 

- Informació de la reunió del 17 de gener (seu de l'ANC al C/ Marina) 
- Gestió de les lones 
- Reunió del 25 de gener (20h) 
- Gestió de les falques amb els mitjans locals 

5. Informació breu del BSN del 19 de gener 
6. Acte dels Refugiats (28 de gener): gestió de voluntaris i darrers detalls organitzatius 

(gravació del debat) 
7. Multiparades: revisió de la planificació (noves dates) 
8. Propers actes de contingut: Estat de les gestions dels contactes proposats a l’última 

reunió de Coordinació 
9. Informació de la reunió del Barcelonès (23 de gener): “proposta d'acció específica i 

periòdica" elaborada per Gerard Alcázar del Barcelonès 
10. Dilluns 6 de febrer (9N som tots): Què fem? 
11. Novetats, si n'hi ha, de la celebració del 12 de febrer 
12. Altres: situació de la reparació de la porta del local 

 

1. S’aprova l’acta, amb dos retocs per fer-hi. 
 
2. Poca assistència pel canvi de dia. Es va recollir un llistat  de voluntaris pels propers actes i  
accions. S’aprova la presentació en Powerpoint, que es penja al web: 
(http://smxi.cat/presentacions/) 
 
3. El tema serà la trobada  al Parlament  Europeu de la delegació Catalana i els impediments 
que el govern espanyol va posar-hi per boicotejar-la. També animarem a apuntar-nos a la 
concentració del 6 de febrer, per defensar la democràcia i els nostres polítics. 
 
4. El SN ha arribat a un acord amb l’AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació), 
que gestiona el 85% de les publicacions gratuïtes, perquè publiqui mensualment els articles 
que el secretariat enviarà. També cada territorial els en podrà enviar. Es determinen 3 nivells 
de voluntaris: els de territori, els comarcals i els nacionals. Els nacionals seran els 
megavoluntaris,  aquells disposats a desplaçar-se per tot el territori, gestionats pel mateix 
Secretariat. Es farà arribar una enquesta perquè cadascú defineixi quin voluntariat pot fer. Es 

http://smxi.cat/presentacions/


planteja fer un acte a Barcelona que hauria de tenir un gran impacte: un acte de cloenda de 
campanya, tractant tots els temes i una gran festa. S’han triat dues mides de lona i se’n faran 
20 exemplars de cada una. A la reunió del 25 de gener ens  organitzarem per parelles per fer 
una cerca de balcons on penjar les lones, mirant quins tenen estelades. En farem difusió amb 
falques de ràdio i per Twitter. 
 
5. BSN: (trobada de socis de les territorials del Barcelonès amb membres del Secretariat 
Nacional) ens demanen que les persones que es vulguin mobilitzar el 6 de febrer s’inscriguin 
per poder tenir més control, tranquil·litat i fermesa. A la reunió hi van assitir unes 30 persones 
(ho considerem poca gent). No és una mobilització festiva. Els cants aniran a càrrec de Poble 
que Canta. Hi ha una demanda que a les mobilitzacions hi consti Súmate. Codi Ètic: ja està 
aprovat però falta ratificar-lo a l’AGO. Un detall important que el BSN ara es fa cada dos 
mesos, després del Plenari del SN. Opinem que s’hauria de fer abans, per poder recollir les 
opinions del territori. 
 
6. S’hi podrà signar el manifest Casa Nostra Casa Vostra. Hi haurà 3 carpes: Stop Mare 
Mortum, Gra de Blat i Sants-Montjuïc per la Independència. Els parlaments aniran càrrec de 
Metges Sense Fronteres, ProactivaOpen Arms, la Sectorial d’Immigració, Stop Mare Mortum i 
la Presidenta del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. 
 
7. La propera multiparada es farà el 29 de gener a Esplugues de Llobregat. El 5 de febrer n’hi 
haurà una a Badalona. 
 
8. S’estan fent aquests contactes, de moment, sense cap data segura. 
 
9. Dues territorials han pogut debatre la proposta del barcelonès nord: Sants-Montjuïc i Sant 
Martí. No s’arriba a cap acord. Sobre la convocatòria de la concentració convocada per l’ANC el 
6 de febrer (inici del judici pel 9N), es parla de fer-ne més, mentre duri el judici, davant de la 
Delegación del Gobierno de España. El Barcelonès organitzaria aquestes concentracions, que 
es farien cada dia de 19h a 20h. L’altre punt és aportar-hi una Comissió de Cant, per tal que 
vegin que no ens arronsem i que continuem treballant tot cantant. Es mirarà de tenir el major 
número de papers amb lletres de cançons possible. 
 
10. Portarem les lletres i pancartes. Tant punt sabem el lloc definitiu on es farà, quedarem per 
anar-hi tots junts. 
 
11. S’enviarà a totes les entitats del barri i als nostres associats i simpatitzants tota la 
informació de la festa. Els tiquets del dinar els tindrem al nostre local del carrer Alcolea i a les 
parades. 


