
 
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

31 de gener de 2017 
 

 
Assistents: Ferran Alejandre, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard Mañé, Joan 
Mollà, Neus Peraire, Mª Carme Planas, Ricard Pons, Christian Selva, Jesús Ventura, Maria Vila. 
Més tard s’incorpora Francesc Mercader. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 24 de gener 
2. Valoració de l'acte dels Refugiats (recollir opinions per posteriorment fer una valoració 

amb Stop Mare Mortum) 
3. Valoració de la primera sessió de formació de Fem Futur (30 gener) 
4. Convocatòria per la manifestació del 6 de febrer: punt i hora de trobada i comunicat  
5. Tema pel proper Indepensants 
6. Celebració de l’aniversari del 12 de febrer: 

1. Difusió: cartells i xarxes 
2. Venda de tiquets 
3. Seguiment de les persones convidades (trucades) 
4. Previsió d'assistència 

7. Gestions realitzades per organitzar els propers actes 
1. Xerrades del febrer i març: quan? qui? on? 
2. Vermut a la Font de la Guatlla (12 de març) 

8. Propera reunió per organitzar equips de treball (lones) 
9. El vot de les persones estrangeres amb dret a vot. Proposta d'organització i 

participació d'un acte de suport. 
10. Altres: 

1.    Falques de ràdio (Ricard Mañé) 
2.    La trobada per procés constituent al Centre Social (Francesc) 
3.    Signatures "Casa Nostra, Casa Vostra" (Maria) 
4.    Multiparades (Ricard Pons) 

 
 
1. S’aprova per correu electrònic, havent-hi fet les modificacions pertinents. 

 
2. La coincidència amb d’altres actes (Omnium, ERC, eleccions de Súmate, etc.) potser va fer 
minvar presència, encara que es va animar cap al final. A Sants tenim experiència en organitzar 
actes, però les altres organitzacions haurien d’haver fet més difusió. No ho van anunciar als 
seus llocs web. Proactiva Open Arms va demanar el vídeo realitzat de l’acte. 

 
3. Hi van assistir 7 persones i 3 formadors. A partir de la presentació comentada -bona part 
dels assistents ja han fet parades i ja tenen experiència-, es van aclarir petits dubtes. Les 
pràctiques no es poden fer al local, cal fer-les al carrer aprofitant una parada. En fer esment de 



parades, s’obre un debat: cal fer un altra crida de voluntaris? S’enviarà un whatsapp al grup de 
parades, per formació, de cara a l’acte del 12 de febrer. 

 
4. Ens trobarem al quiosc de la Plaça de Sants a les 7:45h. Farem fotocòpies de les lletres de 
cançons. També farem 7 pancartes. Portarem les lletres “Independència”, “9 N” i l’urna. 
Igualment portarem estelades. 

 
5. 6-F: Les urnes no es jutgen (en un missatge amb contundència). 

 
6. Difusió: cartells i xarxes: Ja s’han enviat les invitacions per correu electrònic. Farem 200 
cartells. Venda de tiquets: En reservem 30 per Poble Sec, que els han demanat. Els tindrem al 
local dilluns, dimarts i dimecres i també a les parades. Farem una reunió monogràfica dijous 2 
de febrer a les 18:30h per tancar els altres temes. De moment sabem que els costos seran de 
500 euros per al local i 500 més per al cor Ol Green. Seguiment dels convidats: El farem 
mitjançant trucades (en parlarem dijous). També parlarem de la previsió d’assistència. 
  
7. Xerrades del febrer i març: Encara no hem localitzat Sor Lucia Caram ni Patricia Gabancho. 
Acordem que el 27 d’abril farem un acte amb Miquel Puig (economista). Vermut a la Font de 
la Guatlla: Serà el 12 de març. Després d’un debat sobre el lloc idoni concretem que serà a la 
cruïlla del C/ Sant Roc amb Gran Via. Contactarem amb el ‘xerraire’.  

 
8. No cal de fer una nova convocatòria. Hem vist els fitxers amb els dissenys de l’Assemblea. En 
farem un de personalitzat. 
 
9. Per tractar aquest punt han estat presents quatre persones (3 d’elles, de Súmate) per 
presentar-nos un document sobre la creació d’una plataforma per la república igualitària. 
Volen fer un acte al barri, el mes d’abril, i demanen la nostra col·laboració per preparar-lo. Ho 
estudiarem i els direm alguna cosa. Súmate també ho ha de valorar per part seva, ja que 
encara no ho ha fet. 

 
 10. Falques de ràdio: Amb les tarifes de publicitat sobre la taula acordem fer 5 falques diàries 
a  Sants 3 Radio. Proposarem al Barcelonés fer-ne també a Ràdio Estel. Trobada per procés 
constituent al Centre Social: Molt interessant i positiva, amb un ampli ventall ideològic. Es farà 
una propera reunió per crear una comissió que prepari un acte obert a la participació del 
públic. Signatures "Casa Nostra, Casa Vostra": Recollirem signatures. Han canviat el format del 
formulari. Tindrem un cartell anunciant que en recollim –al local i a les parades- fins el dia 18, 
final de la campanya. Multiparades : El 5 de febrer a Badalona i el 19 de febrer a Sant Martí. El 
març se’n farà una a Horta. Es podrien aprofitar per a les pràctiques de voluntaris. Propera 
assemblea: 16 o 23 de febrer. Reparació de la porta del local: Té un cost aproximat de 700 
euros. En parlarem amb el propietari per compartir les despeses. 
 
 
I sense més temes a tractar finalitza la reunió a les 22:10h. 

 
 
 

 


