
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

21 de febrer de 2017 
 
 
Assistents: Albert Cabús, Leo Delgado, Carme Jaume, Francesc Mercader, Joan Mollà, 
Neus Peraire, M. Carme Planas, Ricard Pons, Christian Selva, Jesús Ventura i Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l'acta del 14 de febrer  
2. Valoració de la manifestació “Volem acollir”  
3. Xerrada sobre les energies amb Santiago Vilanova (23 de març): "Una República 

Ecològica"    
4. Tema del proper Indepensants    
5. Detalls de l’assemblea del 23 de febrer 
6. Fem Futur: 

6.1. Distribuciò de lones 
6.2. Articles del mes 

7. Altres 
7.1. Multiparades 
7.2. Altres xerrades 
7.3. Acte a Sant Adrià, tipus Mares de Maig 
7.4. Mobile World 
7.5. 27 de febrer, judici F. Homs  
 
   

1. S’aprova l’acta de la reunió anterior. 
 
2. Es valora positivament l’alta participació de gent a la manifestació i el ressò 
obtingut. Però es comenta que, encara que pel motiu de la manifestació el paper de 
l’Assemblea era secundari, es va veure manca d'organització i poca visibilitat de la 
nostra entitat com a co-organitzadora del acte. No va agradar que no hi hagués 
estelades a la capçalera. Quedaven a la part posterior i molt lluny.         
   
3. Es mirarà de canviar el dia de la xerrada amb el Santiago Vilanova, del 23 de març al 
30 de març per coincidir amb la conferència de Som Energia, ja que aquest dia es l’únic 
que poden venir, sempre i quan tinguem disponible la sala pel dia 30. 

    



4. El proper indepensants tractarà de desemmascarar el missatge que volen donar de 
l’independentisme com de moviment violent.  

 
5. L’ordre del dia de l’assemblea ordinària del 23 de març serà el següent:      

- Anàlisi del moment polític actual. 
- Presentació i valoració dels actes realitzats des de la darrera assemblea. 
- Objectius de la Jornada d’informació programada. 
- Moment de la campanya “Fem Futur”: tema del mes i articles publicats. 
- Balanç econòmic de la celebració “7 anys junts pel nou País”. 
- Propers actes, amb les corresponents crides de voluntaris. 

 
6. Es comenta l’estat actual de repartiment de lones per posar als balcons del barri. 
Tenim 12 voluntaris que han aconseguit emparaular 51 balcons. Les lones es repartiran 
a mesura de les tinguem. Es comenta que els lemes que hi figuren ara no són gaire 
atractius i se’n proposaran de nous als responsables de la campanya Fem futur per als 
propers mesos. Es pren la decisió de publicar falques diàries a Sants 3 Ràdio, amb els 
missatges de referència de cada mes.   
 
7. Multiparades: La propera es farà el diumenge 19 de març a Gràcia – Horta 
Guinardó. Es confirma l’assistència del xerraire pels actes que es faran a La Marina i 
Font de la Guatlla. El tema de les xerrades seran les pensions. Es preparen els cartells 
per difondre aquests actes. Altres xerrades: Es confirmen els ponents i el dies per a les 
properes xerrades, que es faran el 27 d’abril (amb Miquel Puig parlant de reactivació 
econòmica), i l’11 de maig (amb Albert Pont parlant de corrupció i transparència). Acte 
a Sant Adrià: L’AT de Sant Adrià proposa impulsar un acte tipus “Mares de Maig”. El 
Barcelonès, per ara, no ho ha decidit. Quedem, doncs, a l’espera de si finalment es 
posa amb marxa. Mobile World Congress: Es decideix no fer cap acte al carrer amb 
motiu del Mobile World Congress. Considerem que requereix invertir molt temps i 
recursos en un esdeveniment on no veiem necessari fer-ho per el poc retorn que ens 
originaria. Judici a Francesc Homs (27 de febrer): S’enviarà un comunicat als socis i 
simpatitzants amb el detall de la convocatòria per al viatge a Madrid i de la 
manifestació davant de la Delegació de Govern espanyol, per donar suport a Francesc. 
Homs amb motiu del seu judici al Tribunal Suprem.         
 
 
I sense haver-hi més temes a tractar, acaba la reunió a les 21:45. 


