
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

21 de març de 2017 
 

 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, 
Ricard Mañé, Joan Mollà, Neus Peraire, Mª Carme Planas, Ricard Pons, Enric Sans, 
Christian Selva, Maria Vila, i Jesús Ventura. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 14 de març 
2. Valoració de l'assemblea del 16 de març 
3. Tema per al proper Indepensants 
4. Som energia: com ho gestionem? 
5. Data de la propera reunió de coordinació 
6. Assemblea Extraordinària del 28 de març: organitzar el debat 
7. Valoració de la proposta d’escrit dirigit al SN 
8. Preparació de la Diada 2017 
9. Altres temes 

 
 
1. S’aprova l’acta, amb una modificació al redactat sobre les falques de ràdio. 
 
2. Valoració positiva per l’increment d’assistents i per la participació dels dos secretaris 
nacionals. Es comenta també, de forma positiva, la resposta del secretariat territorial 
al correu enviat per un soci on opinava sobre els lemes de les pancartes de la 
campanya Fem futur. 
 
3. El tema per al proper Indepensants serà la tramitació dels pressupostos. Altres 
propostes van ser la no admissió del recurs de Carme Forcadell i els nostres actes dels 
dies 23, 27 i 28 de març. 
 
4. S’acorda esbrinar els passos necessaris per demanar que l’empresa subministradora 
d’electricitat del nostre local sigui Som Energia. Un cop conegut què s’ha de fer, es 
presentarà a l’assemblea ordinària perquè hi doni el seu vist-i-plau, o no. També 
demanarem a en Santiago Vilanova, ponent de la xerrada del 23 de març, que ens doni 
la seva opinió d’expert. Sembla que tenim un comptador intel·ligent instal·lat. 
 
5. Si dimarts 28 de març acabem l’assemblea extraordinària de les esmenes al Full de 
Ruta abans de les 20:30h, farem la reunió de coordinació a continuació. Si l’assemblea 
extraordinària acaba passades les 20:30h, la reunió de coordinació serà el dijous 30 de 



març a les 19h. Per avançar el possible s’acorda començar l’assemblea extraordinària a 
les 19h, en comptes de les 19:30h. 
 
6. A la convocatòria s’adjuntarà l’enllaç a la proposta de la ponència del Full de Ruta 
perquè se’n faci una lectura prèvia, agilitzant, així, l’assemblea. També s’hi demanarà 
que qui vulgui presentar esmenes, les enviï prèviament al correu corporatiu de la 
nostra AT. Es valoren diversos aspectes del documents i procediments d’esmena. A 
l’entrada a l’assemblea es comprovarà la identitat dels socis. 
 
7. Es valoren diversos aspectes de la proposta d’escrit al SN fent una lectura del articles 
del Règim de Reglament Intern afectats. S’hi afegirà un punt sobre el compliment pel 
que fa a les trobades BSN (dels socis del Barcelonès amb els seus representants al 
Secretariat Nacional), basat en el reglament de funcionament del SN. 
 
8. Es posposa a la setmana vinent la comunicació als associats demanant idees per a la 
celebració de la Diada 2017. 
 
9. Altres:  

- 9.1. Es valoren diverses opcions de pancartes. S’escull fer-les totes 7, 
plegables, amb frases al·lusives a l’esport i la República que s’escolliran per 
correu. 

- 9.2. Barcelonès: S’informa de l’última reunió (20 de març), a la que va assistir 
Jordi Sànchez. Manifestació 1 de Maig: es parlarà amb la sectorial de 
Treballadors per organitzar la participació de l’ANC. El Barcelonès assumeix 
aquesta proposta com a pròpia. Feria de Abril: L’ANC hi tindrà caseta pròpia, 
amb un horari extens i una programació musical de qualitat. Hi haurà una 
altra parada externa, propera a l’entrada al recinte. Faran falta força 
voluntaris per cobrir-les totes dues. Sant Jordi 2017: Hi haurà una parada de 
l’ANC a Plaça Catalunya. Es promourà el vot exterior. També es demanaran 
voluntaris per a diferents tasques. S’està valorant si es compren roses o no. 
Dissonàncies: (Difusió d’eslògans que evidencien les contradiccions del 
discurs unionista, per promoure el desplaçament cap al Sí a la 
independència). Altres AT les han seguit fent. Ara sembla que s’han aturat i 
s’informarà de com queda l’activitat. Nosaltres fa temps que no hi 
participem, i no veiem clar fer-ho. Material de la tercera fase de la campanya 
Fem Futur: ja està disponible. Es procurarà distribuir més bé el fulletons, 
procurant que no hi hagi AT que en tinguin molts i altres que es quedin sense. 
Caixa d’Enginyers: Se segueix parlant amb aquesta entitat perquè ens doni 
servei, però encara es treballa amb CaixaBank i Banc Sabadell, sobretot a 
causa de la poca quantitat d’oficines de Caixa d’Enginyers. Carta de Gràcia: És 
la carta que Gràcia per la Independència vol enviar al SN. Encara no l’han 
llegit totes les AT. Campanya pel Sí: segons Jordi Sànchez hi haurà una gestió 
professional. Un cop acabi la mobilització del Pacte Nacional pel Referèndum, 
la campanya Fem Futur esdevindrà la campanya pel Sí. L’ANC crearà una 
comissió per fer un seguiment de les actuacions del polítics, perquè els consta 
que algunes coses no les han fet bé -per exemple la gestió del vot exterior-. 
Per a aquesta campanya, tots els partits independentistes treballaran 



coordinats, encara que la CUP – Crida Constituent farà una campanya més 
dirigida a sectors anti-capitalistes. 

- 9.3. Multiparada i paella al Poble-sec: S’informa que Poble Sec es cuidarà de 
l’esmorzar per a la gent de les parades de la plaça del Molino. S’acorda que la 
parada de la plaça dels Ocellets de l’1 d’abril es farà, en principi amb gent de 
PSxI i, si no n’hi hagués prou, s’hi afegiria gent de SMxI perquè s’han de 
promoure més actes. Si hi ha el cable adient, es poden gravar les 
intervencions dels xerraires. 

- 9.4. Es farà un repartiment de fulletons el 4 d’abril a les 7:30h, relacionats 
amb Rodalies. 

- 9.5. Es valoren diverses possibilitats d’animació per a la paella a La Marina del 
14 de maig. 

- 9.6. S’informa d’una reunió del Consell de Sectorials a la seu de l’ANC, 
centrada en la campanya pel Sí. Es va presentar el que s’està fent actualment 
i que es troba al web de les sectorials i es va debatre per grups els temes 
prioritaris per la campanya del SI. El resultat del consell es traslladarà al SN. 

- 9.7. L’ANC es farà càrrec del 50% del cost de les lones “oficials” de la 
campanya Fem Futur. S’acorda demanar que també es faci carrec del mateix 
percentatge de les lones dissenyades per SMxI. 

- 9.8. Permanències de dimecres al nostre local: s’acorda obrir el dia 22 a la 
tarda. Hi haurà dues persones. 

- 9.9. Es decideix què fer amb diversos materials fora d’ús. 
- 9.10. Parades d’abril i maig: es demanaran els permisos d’acord amb la 

proposta presentada. 


