
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MOTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

14 de febrer de 2017 
 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard 
Mañé, Francesc Mercader, Joan Mollà, Neus Peraire, M. Carme Planas, Ricard Pons, Christian 
Selva, Sergi (representant el Poble Sec), Maria Vila. Excusa la seva absència Jesús Ventura. 
 
Ordre del dia : (Per motius d’eficiència s’altera al començament de la reunió) 

1. Aprovació de l’acta del 7 de febrer 
2. Reunió del Barcelonès 
3. Tema pel proper Indepensants  
4. Acte de Som Energia 
5. Assemblea del 23 de febrer 
6. Valoració de la festa “7 anys junts pel Nou País” 
7. Altres 

 
 
1. Després d’unes petites modificacions, s’aprova. 
 
2. Reunions BSN: Les darreres han tingut poca assistència i s’ha acordat convocar-les quan es 
consideri que hi ha algun tema important o ho demani alguna AT. Concentració 6-F: So defectuós 
que no va deixar sentir bé els cantaires. A instàncies d’altres entitats convocants es va dissoldre la 
concentració quan van entrar els polítics, encara que havia de durar fins les 14h. Carnestoltes a 
Santa Coloma (25-F): Demanen voluntaris per la comparsa. En fan falta uns 30. Farem comunicat. 
19-F a Sabadell: Presentació de la nova campanya del mesde Fem Futur: Sanitat, educaió i serveis 
socials. Manifestació Refugiats (18-F): S’explica que al concert de dissabte passat hi va haver 
alguns problemes amb l’organització. Es va fer retirar una pancarta (potser n’hi havia de més) i els 
nostres voluntaris van tenir alguns inconvenients. Avui hi ha una reunió per mirar d’aclarir la 
situació, encara que la previsió no és massa bona. De moment s’ha retirat de la nostra web la crida 
de voluntaris. N’hi haurà, però seran per fer les nostres activitats. Es va crear una comissió per 
treballar el tema i s’ha reunit aquest migdia i han acordat distribuir les ATs del Barcelonès en 10 
punts perquè hi hagi presència en diferents llocs de la manifestació. Es distribuiran estelades amb 
pal i grans, així com pancartes. Es redactarà un text per traslladar el nostre discurs amb megàfons. 
Possibilitat de tenir un cotxe amb megafonia. Es demana portar samarretes de l’Assemblea o 
independentistes. Cada AT tindrà un responsable i estaran en contacte entre ells. Fan falta 
voluntaris per repartir fulletons, portar material, servei d’ordre... Es demana al SN un comunicat a 
totes les ATs perquè portin símbols i, sobretot si no hi ha acord quan a l’organització, convocar 
una roda de premsa per explicar la posició de l’ANC. Hem de jugar fort, però deixant clar que el 
que ens interessa per damunt de tot és el motiu de la manifestació. Anem en compte amb els 
eslògans tan parlats com escrits. Missatges positius. Que quedi clar que només tindrem dret d’asil 



amb la independència. Per part d’SMxI es decideix portar les lletres “CAT ACULL” i la lona blava. Hi 
haurà convocatòria a Sants a les 14.30h per anar cap a la Plaça d’Urquinaona. 
 
3. Sens dubte, els refugiats i la manifestació. 
 
4. S’ha parlat amb ells per explicar-los l’enfocament que pensàvem donar a l’acte. No s’hauria 
d’enfocar només com a publicitat de la cooperativa. Explicar com funcionen aquestes empreses i 
com poden ser una alternativa a les grans companyies. Seria interessant la presència d’algun 
enginyer o similar per parlar també de la resta d’energies: aigua, gas, fins i tot telefonia. 
S’intentarà lligar amb el Santiago Vilanova pel 16 o el 23 de març. 
 
5. Es farà a la Sala d’actes a les 19.30. Ordre del dia: 

• Valoració del moment polític 
• Actes realitzats 
• Debats en preparació 
• Campanya Fem futur 
• Torn obert de paraules 

 
6. En conjunt és força positiva. Només s’apunta alguna petita incidència referida al menjar i a la 
gravació. 
 
7. Endreça del magatzem: Intenció de classificar el material  i, en principi, portar-ne algun a la 
deixalleria. Se’n guardaran mostres per l’arxiu i d’altres es portaran a l’assemblea per si se’l vol 
emportar algú. Vídeo commemoratiu dels 7 anys: Es discuteix si penjar-lo a Youtube. Dubtem de 
si hi pot haver problemes de drets d’autor si el pengem amb banda sonora. S’acorda consultar-ho. 
Campanya Fem Futur: Som zona prioritària i per això tindrem dret a sis lones gratuïtes cada mes. 
Les hem de demanar i pagar i després ens les abonaran. Podem proposar eslògans (els que hem 
vist fins ara no ens acaben d’agradar). També ens abonaran part de les despeses de publicació a la 
premsa. Per part nostra ja tenim les primeres lones fetes (es podran començar a repartir d’aquí a 
un parell de dies) i una llista de vint localitzacions ja designades. Multiparades: Diumenge que vé a 
Sant Martí i el 19 de març a Horta-Guinardó/Gràcia. 
 
I sense més temes a tractar s’acaba la reunió a les 22.10h. 
 


