
 
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

17 de gener de 2017 
 
 
Assistents :  Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, 
Francesc Mercader, Joan Mollà, M. Carme Planas, Christian Selva, Jesús Ventura, Maria Vila.  
S’incorporen més tard Ricard Mañé i Neus Peraire. 
 
Ordre del dia : 

1. Aprovació de l'acta del 10 de gener 
2. Valoració ràpida de l’acte d’inici de la campanya "Fem futur" (15 de gener) 
3. Revisar el format de l'Indepensants 
4. Planificació d'actes per als propers mesos 
5. Fem futur: Lones, carrers d’interès i formació de parelles de voluntaris 
6. Tema per al proper Indepensants 
7. Assemblea del 18 de gener: recordar tot el que cal dir 
8. Difusió de l'acte del 28 de gener: "Persones refugiades" 
9. Aprovació de l'escrit per convidar Jordi Sánchez a l’acte dels 7 anys (enviat el 12 gener) 
10. Altres: Proposta d'acció específica i periòdica" elaborada per Gerard Alcázar del 

Barcelonès 
 

 
1. Es modifiquen petits detalls i s’aprova l’acta. 

 
2. No hi havia gaire gent en aquest primer acte de campanya, organitzat per la territorial de 
Sant Feliu. Hi van participar membres del SN i el President Jordi Sánchez.  També es va 
convocar la premsa i hi van assistir diversos periodistes. 

 
3. Es decideix mantenir el format. Intentarem aconseguir les dades del comptador del web per 
actualitzar-les. 

 
4.  

1. El 12 de febrer se celebra l’acte del setè aniversari de les territorials de Sants-Montjuïc i 
Poble Sec, “7 anys junts”. 

2. Es planteja la possibilitat de tornar a fer xerrades els dijous, en el context dels temes 
mensuals proposats dins la campanya Fem Futur, que es recorden. També se 
suggereixen alguns ponents, dels quals buscarem el contacte per fer-los la proposta: 

• Gener:  Infraestructures (Proposta: Germà Bel) 
• Febrer:  Millora de l’estat del benestar, sanitat i educació (Proposta per tractar les 

pensions: Xavier Sala-Martín; per als altres temes pensem en Lucía Caram o 
Francesc Mateu) 

• Març:  Un país per a tothom: inclusiu, plural i sobirà (Proposta: Lluís Llach) 



• Abril:  Per una reactivació econòmica i cultural: atur i joves (Proposta: Xavier Sala-
Martín) 

• Maig:  Regeneració Democràtica (proposta: Raul Romeva) 
• Juny:  Trenquem la por de perdre les pensions 
• Altres temes que es tractaran transversalment: Lleis de transitorietat jurídica 

 
Algun dels temes també el podria tractar Patrícia Gabancho. 
També es debat com dinamitzar els actes, per analitzar estratègies de difusió que 
resultin efectives, com falques de ràdio. Es comenta la possibilitat de trobar algú per fer 
una xerrada sobre infraestructures a La Marina. 

 
 5. Fem Futur 
 

1. Lones.  El 25 de gener a les 20.00h hi ha prevista una reunió al local pels voluntaris que 
s’hagin apuntat per fer captació de balcons i formar els equips. Als voluntaris se’ls 
facilitarà un llistat dels carrers més importants on col·locar les lones i s’encarregaran 
de valorar les millors localitzacions. Les lones poden ser d’1,50 x 75cm o de 200 x 
75/80cm. Se n’han demanat els pressupostos. Surten entre 30 i 40 euros, depenent de 
la quantitat i dels materials. Actualment hi ha unes 30 persones interessades en les 
lones i, com que aniran sortint lemes nous, es decideix posar-ne unes 20 cada mes. A 
l’assemblea del 18 de gener es comentarà la formació per parelles per aquesta 
campanya. 

 
2. Curs de formació per a la campanya Fem Futur. El 30 de gener es farà la primera 

sessió i es pretén condensar la formació en dues hores. Aquesta es pot ampliar 
posteriorment en les següents sessions previstes pels dilluns 13 i 27 de febrer, de 19h 
a 21h i els dissabtes 4 i 18 de febrer d’11h a 13h al local. Se n’informarà l’ANC. Hi ha 6 
persones que ja s’han format i que s’encarregaran de fer les formacions programades. 
Es portarà el full a l’Assemblea ordinària perquè la gent que hi estigui interessada s’hi 
pugui apuntar. Es passarà una presentació amb el televisor i un ordinador. 

 
6. L’entradeta de l’Indepensants d’aquesta setmana la dedicarem a felicitar Isabel-Clara Simó, 
pel premi d’honor de les Lletres Catalanes. 
 
7. Per  l’Assemblea del proper dimecres cal recordar: 
 

• Portar la presentació de Fem Futur (País Informat) 
• Recordatori dels actes planificats 
• Insistir en el canvi de data de l’acte “7 anys junts”, del 19 al 12 de febrer 
• Explicar l’acte del 28 de gener a l’Auditori de Cotxeres de Sants. Stop Mare Mortum està 

fent xerrades a les escoles per concienciar sobre el tema dels refugiats. Se suggereix 
parlar amb els directors de les escoles del barri per fer difusió de l’acte. A l’assemblea 
portarem cartells per fer la primera encartellada i demanarem voluntaris per penjar-los. 

 
8. Farem encartellades els dies 18 i 25 de gener. També engeguem les campanyes per 
Facebook i Twitter. D’altra banda cal fer la difusió de l’acte “7 anys junts” del 12 de febrer i 
enviar cartes per convidar les entitats del barri. També hi convidarem l’ex-regidor Jordi Martí. 
Es debat el cost del cor Ol Green i es considera correcte. La invitació es farà en 2 formats, un 
dels quals serà més quadrat per utilitzar-lo per Whatsapp.   

 



9. A l’escrit per enviar a Jordi Sánchez hi indicarem que vindrà Vicent Partal. Farem els tiquets 
per al dinar i els deixarem a diferents llocs per facilitar-ne l’adquisició. 
 
10.  

1. Queda pendent de comentar la proposta del Barcelonès d’una acció específica i 
periòdica. 

2. Un membre de Coordinació va assistir al funeral de Manel Mora. Es destaca la seva 
dedicació en diverses reivindicacions de millora de la qualitat de vida de les persones 
amb mobilitat reduïda al barri (ascensor al metro de Plaça de Sants, accesibilitat a les 
vies del tren, millor visibilitat als partits al Nou Camp, etc) i que hauriem de fer nostres. 

3. Cal enviar un correu a Isabel-Clara Simó felicitant-la pel premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes. 
 
 

La reunió es dona per finalitzada a les 21.50. 
 


