
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

28 de febrer de 2017 
 
 
Assistents: Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard Mañé, Joan Mollà, Neus 
Peraire, M. Carme Planas, Ricard Pons, Christian Selva, Jesús Ventura, Maria Vila. Més tard 
s’incorporen Maria Cardús i Ferran Alejandre.   
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 21 de febrer 
2. Valoració de l'assemblea mensual del 23 de febrer 
3. Propera Assemblea General Ordinària (29 d'abril) a Granollers: Reglament 
4. Darrers detalls organitzatius del pica-pica a Font de la Guatlla: Lloc, xerraire, material, 

responsables... 
5. Calendari dels actes previstos 
6. Tema central del proper Indepensants 
7. Coordinació Independents pel Sí 
8. Altres 

 
 
1. S'aprova l’acta del 21 de febrer, amb alguna afegit que faltava mencionar. 
 
2. Poca assistència (unes 38 persones). Potser era un mal dia, per coincidir amb dijous gras. Nivell de 
participació normal. Crítiques a la manifestació Casa Nostra Casa Vistra i la poca visibilitat de l'ANC. Pel 
que fa al dinar de la festa 7 anys es va dir que hi havia hagut comentaris sobre el cost, comparat amb 
altres dinars i proveïdors, encara que potser no es comparaven coses idèntiques. 
 
3. Propera Assemblea General Ordinària de l’ANC (29 d'abril a Granollers): 

o Es comenta breument el Reglament AGO2017 
o Es votarà el codi ètic i es podran presentar esmenes 
o Es reservarà un autocar (en procés) 
o Es farà un article al web i un comunicat per animar la participació i la inscripció dels 

simpatitzants com a membres de ple dret 
o El Full de Ruta es publicarà el 15 de març i es faran assembles territorials per debatre’l del 16 

al 31 de març. A Sants està previst fer-ne una d’ordinària el dijous 16 de març. Es proposa fer 
l’assemblea per aprovar les esmenes el 28 de març al local, o be canviar la xerrada del dijous 
23 al 16 i fer una assemblea única el dia 23 a les 19:30h a la sala de Conferencies. S'estudiarà 
la viabilitat d'aquesta darrera opció. 

 
4. L’aperitiu de La Bordeta es farà a la cantonada de Gran Via amb Sant Roc. Encara no n’hem rebut el 
permís municipal. El xerraire serà en Pepe Ruiz: se li ho ha de recordar un parell de dies abans i donar-
li dos telèfons de contacte. Demanarem l’equips de so de les multiparades al Barcelonès per poder 
fer-los servir: s’anirien a buscar el dimecres dia 8. S'assignen responsables de material i de pica-pica i 
es buscaran dos cotxes per transportar-ho tot. Farem cartells o fulls per repartir. Els cartells només es 
faran si poden estar a punt aquesta setmana; els fulls es faran en qualsevol cas. 

https://assemblea.cat/sites/default/files/ago2017/ReglamentAGO2017.pdf


 
5. La xerrada amb Som Energia resta pendent de concretar-ne la data i el lloc. Es discuteix la 
possibilitat que el contracte de l’electricitat del nostre local del C/ Alcolea passi a ser amb Som 
Energia. Sobre la possible xerrada amb Parlem es comenta que no són tant coneguts ni se’n coneixen 
masses experiències. El 2 d’abril hi ha una multiparada davant d’El Molino amb paella a les 3 
Xemeneies. El 6 d’abril hi ha la xerrada amb Patrícia Gabancho i, el 27 d’abril, amb l’economista 
Miquel Puig. El 7 de maig, paella a La Marina (Jardins de Can Ferrero, davant de la Biblioteca, Zona 
Franca, etc. A decidir per la gent de La Marina). L’11 de maig tenim la xerrada amb Albert Pont. I l’11 
de juny la paella a la Bordeta. Es comenta la possibilitat de fer-ho a Can Batlló, o a dos llocs més (Plaça 
de Celestina Vigneaux, o Jardins Can Munts, encara que l’espai sembla just). Es decidirà mes endavant. 
 
6. El proper Indepensants se centrarà en la judicialització de la Política (pel procés a Francesc Homs), 
en els judicis d’intencions (pel cas de Joan Josep Nuet) i en les proves falses. 
 
7. Es comenta que com a territorial participem al grup de WhatsApp d’Independents pel Sí per a  
coordinar actes. Disposem dels actes d’Esquerra Republicana i ens preguntem si els hem de posar a la 
nostra agenda. Un cop debatut es decideix que parlarem amb els enllaços de SMxI al grup sobre 
aquesta qüestió per contrastar-ho amb les altres entitats. Després de parlar-hi, decidirem si demanem 
a tots els partits i entitats independentistes l’agenda dels seus actes per a publicar-los. 
 
8.  

1. Debats Constituents al Centre Social de Sants: Avui es parlarà de participar-hi i es proposarà 
fer algun debat que no sigui en dimarts. 

2. “El Cas dels Catalans”: Es brinden a fer una presentació del llibres i busquen finançament per 
a la segona part (tenen llibres i vídeos). De moment estem una mica saturats d’actes i creiem 
que, a curt termini, no tenim temps per dedicar-lo a aquest tema. 

3. Casal de Joves de Sants: Es comenta que faran un acte i es proposa mantenir algun contacte. 
De moment decidim fer, només, un seguiment del que vulguin fer. 

4. FiraEntitats: Es planteja presentar-se amb totes les entitats i que s'apuntin a les plataformes   
unitàries pel nou país. També comentem la possibilitat de tenir plafons per fer fotografies i fer 
córrer per la xarxa. Es pot demanar el Tren de la Independència a la Barceloneta. També es 
pot fer un fotocall (plafó de fons per fer-se fotografies) amb núvols, tipus còmic, amb frases 
sobre la Independència. Podem fer unes figures de la Barcelona del 1714 o d'època. També es 
demana fer una pluja d’idees per correu, discutir-ne els resultats i decidir el proper dimarts. 

5. Caixa de Solidaritat de les ATs: Es comenta que podríem participar de la caixa de solidaritat 
de l’ANC amb una part del que tenim al subcompte. Es discuteix el que es va dir a la reunió de 
Fem Futur, de renunciar al que ens correspon pel fet de ser zona prioritaria, o de fer 
apadrinaments entre territorials. També es comenta la proposta de cedir una quantitat 
proporcional al ingressos mensuals de cada AT per a aquesta caixa de solidaritat (només les AT 
que superin un mínim). 

6. Lones: Hi ha un altre full amb eslògans que s'enviarà al SN demà a la tarda. Publicarem 
algunes lones amb eslògans d'aquest full a manca de les que hen de venir de C/ Marina. En 
triem dos o tres dels primers blocs.  

7. Valoració de la manifestació de suport a Francesc Homs d’ahir: A través dels mitjans de 
comunicació es van veure molt les pancartes grogues. Es creu que hi havia unes 300 o 500 
persones. Moltes tanques i protecció policial. 
 
 

I sense haver-hi més temes a tractar, acaba la reunió a les 22:15h. 


