
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

14 de març de 2017 
 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Carme Jaume, Ricard Mañé, Joan Mollà, Mª Carme 
Planas, Ricard Pons, Christian Selva i Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acte de la reunió anterior 
2. Valoració de la parada a Font de la Guatlla (12 de març) 
3. Propera Assemblea Ordinària (16 de març) 
4. Falques publicitàries 
5. Xerrada amb Santiago Vilanova (23 de març) 
6. Campanya “Omplim els balcons de raons” 
7. Acte amb Cristians per la Independència (28 de març) 
8. Multiparada al Poble Sec (2 d’abril) 
9. Acte amb Patricia Gabancho (6 d’abril) 
10. Parades del mes d’abril 
11. Escrit de l’AT de Gràcia 
12. Permanència al local del 15 de març 
13. Tema per al proper Indepensants 

 
 
1. S'aprova l’acta amb les modificacions pertinents. 
 
2. Hi va haver molta gent, però es valora que si es descompten els organitzadors i les persones 
properes, l’afluència va ser més aviat petita. La gent no s'aturava gaire. 
 
3. Es farà el dijous 16 a les 19:30h a la Sala de Conferències de Cotxeres. S’aprova el següent 
ordre del dia (amb l’assignació d'una persona per explicar cada punt): 

1. Anàlisi del moment polític actual 
2. Presentació i valoració dels actes realitzats des de la darrera assemblea 
3. Presentació de la “Campanya del Sí” 
4. Assemblea General Ordinària a Granollers (29 d’abril) 
5. Presentació del “Full de Ruta” 
6. Propers actes amb la corresponent crida de voluntaris 
7. Torn obert de paraules 

Un membre del Secretariat Nacional explicarà la Campanya pel Sí i l'estat de les gestions 
perquè l'ANC deixi de ser clienta de La Caixa i el Banc Sabadell. Es durà material divers per 
repartir entre els assistents (xapes, punters, carpetes, etc...). També es comentarà que per a 
l'Assemblea General Ordinària estem organitzant un autocar per anar-hi plegats i mirant un 
lloc on dinar tots junts. 



 
4. En relació a les falques de Sants 3 Ràdio (que ja es va decidir contractar-les en una reunió 
anterior), a banda de les 5 falques diàries contractades, ens en regalen 4 més. Ràdio La Marina 
ens envia el pressupost per passar 5 falques diàries durant 1 mes i el considerem adient. Per 
tant s’aprova signar aquest contracte. Cada mes posarem la falca del tema que pertoqui i, si no 
no pot ser, anirem emetent les anteriors. 
 
5. Es farà el 23 de març a les 19:30h a Cotxeres. Serà sobre ecologia i en Santiago Vilanova (el 
ponent) portarà llibres per vendre. Per tant posarem una taula per aquesta tasca. Els cartells ja 
estan impresos i se n'ha de fer el repartiment per les botigues col·laboradores. També farem 
una encartellada el dilluns dia 20. 
 
6. Actualment tenim 55 balcons emparaulats, els propietaris dels quals accepten penjar 
pancartes. D’aquests només n'hi ha 18 amb la pancarta ja penjada. Es decideix fer-ne més per 
poder-les repartir a la resta de balcons emparaulats. Com que no hem tingut resposta al 
comunicat que vam enviar a l'ANC indicant els lemes que volíem utilitzar a les nostres 
pancartes -per no contradir el seu criteri- decidim fer-les imprimir pel nostre compte. Es faran 
un total de 21 pancartes amb els diversos lemes que vam aprovar en el seu moment (7 lemes i 
3 pancartes de cada lema), a part de les 8 pancartes que l'ANC ens proporciona de manera 
gratuïta. A part d'això es valoren dues qüestions: 
a) Dur pancartes a les parades per animar a la gent que s’hi apropi a posar-ne una al seu 

balcó. Creiem que la gent s’animarà més si les pot veure. Malgrat tot, això no es faria 
abans de repartir-les entre els balcons emparaulats, que tenen prioritat. 

b) Per crear impacte visual i, de passada, animar els veïns a posar pancartes, es considera que 
se n'haurien de poder col·locar moltes en un edifici ben visible. Per aquest propòsit es 
pensa en l'edifici del Carrer de Sants que fa cantonada amb la plaça del sortidor (Placeta 
de Ramon Torres Casanova). Aquesta acció pot guanyar prioritat per davant dels balcons 
emparaulats si es creu adient, atesa la importància de l’acció. 

7. Es farà el dilluns 27 de març a les 19h a la Sala de Conferències de Cotxeres. El cartell ja està 
dissenyat i es vol enviar a totes les esglésies del Districte perquè ho sàpiguen i en facin difusió. 
Quan es tinguin els cartells impresos s'hauran de repartir als establiments amics, però no 
abans del 23 de març, perquè aquell dia tenim l'acte amb Santiago Vilanova. Es farà una 
encartellada el divendres 24. 
 
8. Es farà el 2 d'abril fusionant la multiparada amb el repartiment de paella. Utilitzarem dos 
espais: La multiparada serà a la Plaça del Molino i la paella es farà a la Plaça de les Tres 
Xemeneies. Hi ha un esborrany del cartell, però falta acabar-lo. Es volen portar tres xerraires 
per parlar sobre immigració, habitatge i pensions, però de moment només se'n té un. També 
es volen dur tabalers, però encara s’està gestionant. Es posarà música i vindrà una persona per 
maquillar nens. La Coordinadora d'Entitats del Poble-sec aportarà taules i cadires per a l'acte. 
A més a més es necessitaran tres carpes per a la zona de multiparada (una per a repartir 
informació, una altra per al xerraire i una altra per a la maquilladora) i diverses per a la zona de 
la paella (una per a donar informació, una per a la paella i una per cada taula que es col·loqui). 
Per poder fer aquest acte farem una crida de voluntaris, que es podran apuntar en 2 torns: un 
de 10:30h a 13:30h, i un altre de 13:30h a 16:00h. Es decideix que l'acte pròpiament comenci a 
les 11:30h amb el tabalers (malgrat que les parades informatives hi seran abans per a repartir 
octavetes). De 12h a 13:30h es faran les xerrades i després tornaran a actuar els tabalers, per 
començar a menjar la paella a les 14h. 
 



9. Es farà el 6 d'abril a les 19h a la Sala de Conferències de Cotxeres. El tema és el País Inclusiu. 
Per al disseny del cartell i per al títol de l’acte es decideix seguir el mateix model de l'acte amb 
Santiago Vilanova. Així doncs el títol que es decideix posar és "Per una República inclusiva", 
amb les idees clau de "diversitat, acollida i polítiques socials". En base a això es proposarà el 
cartell. 
 
10. Es decideix que el responsable de parades farà una proposta i, a partir d’aquí, es 
demanaran els permisos. A la planificació de parades també s'inclouran les que es facin al 
Poble Sec i a L'Hospitalet, tot i que no n’hem de gestionar nosaltres el permisos. 
 
11. És un escrit de crítica constructiva destinat al Secretariat Nacional sobre la manera com 
negocia amb altres entitats la celebració d’actes conjunts. Parla de la necessitat d'informar a 
les territorials dels acords presos entre l’SN i aquestes altres entitats, així com d'implicar-se 
més en la difusió d’aquests actes conjunts. Es valora positivament l'escrit i es decideix donar-hi 
suport. 
 
12. Atès que la persona que normalment obria els dimecres ara ja no ho podrà fer, s'ha de 
decidir si hi ha algú disponible per obrir el local el dimecres 15. Finalment decidim obrir. 
 
13. El tema central de l’Indepensants seran les repercussions europees del procés. Es farà un 
escrit sobre diverses coses que han passat aquests dies. 


