
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

7 de març de 2017 
 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Maria Cardús, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard Mañé, 
Francesc Mercader, Joan Mollà, Neus Peraire, Mara Carme Planas, Ricard Pons, Christian Selva, Jesús 
Ventura, Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 28 de febrer 
2. Pluja d'idees i decidir què fer a Firentitats 
3. Tema central del proper Indepensants 
4. Propostes de l'ANC: 

1. Campanya del sí. 
2. Debat polític al territori 

5. Concreció definitiva del calendari d'actes 
6. Multiparada del 2 d'abril 
7. Altres: 

1. Contactar amb l'associació L'Engranatge 
2. Reunió del Barcelonès 
3. Replantejament de les permanències 
4. Material del magatzem 
5. Motor de la persiana del local 

 
 
1. S’aprova l’acta del 28 febrer. 

2. Entre les diferents opcions hi ha: Fer un mapa de Catalunya amb fotos de la gent que s’aturi a la 
parada, un tren (amb lemes de Fem Futur) per tal que la gent s’hi pugui fer fotos i una selfi per la 
independència (que la gent es faci fotos amb missatges i ho comparteixi a les xarxes). L’idea del tren 
és la que més prospera. 
 
3. El tema central del proper Indepensants serà la unitat dels grups al voltant del Sí al referèndum. 
 
4. Campanya del sí: El SN proposa que es demani als afiliats idees per eixamplar el sí al Referèndum. Es 
proposa que el dimarts 14 a la reunió de coordinació es valorin les idees i posteriorment es portaran a 
l’assemblea ordinària del 16 de març. Per al debat polític al territori es demanarà que algú del SN 
aporti més informació. 
 
5. El calendari d’actes queda fixat de la següent manera: 

• 16 de març: assemblea ordinària 
• 23 de març: xerrada amb Santiago Vilanova “Per una República ecològica” (sala de 

conferències de Cotxeres, a les 19:30h) 



• 27 de març: xerrada de la Sectorial de Cristians per la Independència (sala d'actes de Cotxeres, 
a les 18:30h) 

• 28 de març: assemblea extraordinària: Debat i esmenes al Full de ruta i el Codi Ètic. 
• 6 d’abril: xerrada amb Patricia Gabancho (sala d'actes de Cotxeres, a les 19h) 
• 27 d’abril: xerrada amb Miquel Puig, economista (sala d’actes de Cotxeres, a les 19h) 
• 6 de maig: FiraEntitats de la Marina 
• 13 i 14 maig: parada i Multiparada a la Marina. Amb paella 

 
6. Falta concretar persones expertes en diferents temes per l’speaker’s corner (lloc amb micròfon). Ja 
s’ha valorat on es posaran les carpes a la Plaça del Molino. Es parla de fer a la mateixa Plaça del 
Molino la paella o tast de paella. 
 
7.  

• Es valora la conveniència de contactar amb l'Engranatge com associació que està força implicada 
amb el barri. 

• Informacions del Barcelonès: Bona valoració de l’acte a Madrid en suport a Francesc Homs. Es 
faran xapes sobre el pacte nacional pel referèndum. Es proposa portar ordinador a les parades i 
que la gent que ho vulgui signi el Manifest del Pacte Nacional. Durant el congrés del Mòbil a 
Barcelona la Guàrdia Urbana va fer retirar els materials promocionals de l’Assemblea. Es 
demanarà el calendari de les formacions de Fem Futur. Es farà una queixa a l’Ajuntament de 
Santa Coloma perquè no s’han inclòs al vídeo imatges de la comparsa independentista. Caixa de 
solidaritat: es proposa que cada territorial hi posi el que vulgui. A nivell de la nostra AT es 
demanarà que hi hagi un mateix criteri per a tot el Barcelonès i que es ponderi l’aportació en 
funció dels recursos de cada territorial. 

• Cal cercar una alternativa a la permanència dels dimecres. A partir del 15 de març no hi haurà 
responsable. 

• Es repassa el llistat de material del magatzem, decidint què es llença, què es desa com arxiu i 
què es recicla. 

• Es decideix arreglar el motor de la persiana del local, d'acord al pressupost (uns 650€). El 
propietari es compromet a deixar passar el rebut d'un mes. 

 

 

I sense haver-hi més temes a tractar, acaba la reunió a les 22.10h. 

 

   
   
 

 
 
 


