
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MOTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

7 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 i Maria Vila. 
S’hi incorpora Maria Cardús. 
 
Ferran Alejandre i Francesc Mercader marxen al cap d’una estona per assistir a una altra reunió. 
 
 
Ordre del dia: 

1. Decidir sobre la proposta de la "Plataforma República Igualitària" 
2. Aprovació de l'acta del 31 de gener 
3. Valoració de la manifestació "9N som tots" 
4. Properes mobilitzacions davant de la Delegació del Govern espanyol 
5. Proposta del grup de difusió per captar voluntaris per a accions concretes (fixar quantes 

persones calen, per fer què i on i quan es convoquen) 
6. Celebració de l’aniversari el 12F. Darrers detalls 
7. Xerrada amb Albert Pont  
8. Fem futur: lones, formació, etc. 
9. Altres: 

1. Firentitats: 27/05/2017 (termini de sol·licitud: 3 de març) 
2. Publicacions en general i en particular a LíniaSants 
3. Indepensants. Entradeta 
4. Multiparades 

 
 

1. En parlem en base a les informacions de la Sectorial d’Immigració i a que no podem 
assumir les despeses pròpies de l’acte del proper diumenge, ja que coincideix amb un acte 
propi, i representarien uns 1000 €. Quedem que, en tot cas, en podem fer difusió. 
 
2. S’aprova l’acta amb les modificacions esmentades.  
 
3. Molt bona participació. La qüestió de la coral no va funcionar massa. Cal que hi hagi un 
bon equip d’amplificació. L’organització dels voluntaris va anar millor que altres vegades. Es 
farà la proposta al Barcelonès i al SN de consensuar, tant com sigui possible, les consignes 
abans de l’acte. 
 
4. Ara per ara no hi ha res previst de cara als propers dies. Potser caldria una acció quan surti 
la sentència, si aquesta és dura. Passem la proposta al Barcelonès.   
 



5. D’acord amb la idea. També fem la consideració que, des que hi ha un grup de WhatsApp 
de parades, no n’hem hagut d’anul·lar cap. Per tant, això funciona. Cal fer una crida ara, per 
demanar uns 4 o 5 voluntaris per la campanya de les lones. Es pot  ajuntar amb algun altre 
correu, per no excedir-nos. 
 
6. Constatem que, en general, la gent no llegeix els correus. Només es mou quan se la 
contacta per telèfon. Dijous direm el nombre de menús als del Càtering. N’afegirem uns 
quants (uns 10) per imprevistos. No pot venir el Jordi Sánchez. Al seu lloc vindrà la Natàlia 
Esteve. Quedem que el dijous, cap el migdia, tancarem la venda de tiquets pel dinar. Els que 
hagin confirmat que vindran però no hagin pogut adquirir el tiquet, el trobaran amb un 
sobre al seu nom a l’entrada de l’acte. 
 
7. Buscarem un dijous del mes de maig. La xerrada se centraria en el tema de les 
infraestructures. Hi presentaria el seu llibre. El programa d’actes actualitzat és el següent: 

• Del 15 de febrer al 15 de març: Benestar Social. Contactem amb David Fernández i Som 
Energia. 

• Del 15 de març al 15 abril: País inclusiu. Contactem amb Patrícia Gabancho de cara al 6 
d’abril. Cal demanar la sala. 

• Del 15 abril al 15 de maig: Economia. Contactem amb Miquel Puig de cara al 27 d’abril. 
Tenim confirmada la Sala d’Actes. 

• Del 15 maig al 15 de juny: Regeneració democràtica. Podem demanar propostes a 
l’Enric Blanes. Possibilitat de portar representants de partits polítics. 

• Del 15 de juny al 15 de juliol: Pensions. Preguntarem al SN i a les assemblees sectorials 
(millor si trobem algú mediàtic). 

 
8. Lones: S’enviarà a coordinació el darrer document. Tots els voluntaris ja l’han rebut, 
juntament amb la part de l’Excel que correspon a la seva zona. Formació: S’enviarà un 
correu demanant voluntaris per fer les parades, amb sessions informatives. Acció de RENFE: 
Operació Catenària, també per a repartir papers prop de l’Estació. Mirem de quedar per 
anar a fer repartiments amb els d’Esquerra de l’Eixample, que hi van els dimarts al matí.   
 
9. Firentitats: Se celebra el 27 de maig. El termini de sol·licitud per tenir-hi parada o fer-hi 
una activitat acaba el 3 de març. En principi potser no cal fer una activitat, però sí aprofitar 
la parada per repartir lones, fer-se una “selfi per la independència” davant d’una d’elles, etc. 
També mirarem de contactar amb altres entitats amb la possibilitat d’anar-hi a fer una 
xerrada. Publicacions en general i, en particular, LíniaSants: La proposta de l’article que ens 
va arribar sobre benestar social és bona. Coincidim en que cal posar-li un títol. 
Indepensants: El tema serà la festa de diumenge: no t’ho perdis, a veure si et trobes als 
vídeos, etc. També parlarem de la xerrada de Vicent Partal, la intervenció del Cor Ol’green, 
la foto col:lectiva... Multiparades: Apuntar al Doodle la de Sant Martí (19 de febrer). 

 
 

I sense més temes a tractar acaba la reunió a les 22.10h. 
 


