
 
 
 

SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

Acta de Coordinació del 28 de març de 2017 
 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard 
Mañé, Francesc Mercader, Joan Mollà, Neus Peraire, Mª Carme Planas, Ricard Pons, Christian 
Selva, Jesús Ventura, Maria Vila. Més tard s’incorpora Mercè Piñol. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 21 de març 
2. Valoració dels actes del 23 i el 27 de març 
3. Valoració de l'acció a la Volta Ciclista del 26 de març 
4. Tema del proper Indepensants 
5. Valoració de l'assemblea extraordinària del 28 de març 
6. Multiparada i paella al Poble-sec 
7. Acte amb la Patrícia Gabancho: títol, organització, cartells, difusió... 
8. Autocar a Sabadell (AGO2017) 
9. Renovació o no del domini societatcivil.cat 
10. Altres 

 
 
1. S’aprova l’acta amb les esmenes comentades. 
 
2. Acte del dia 23 (“Per una República ecològica”): Acte amb un to pessimista; van faltar 
propostes i no il·lusionava. Acte dia 27 “Una mirada cristiana sobre la Catalunya del futur”: Va 
ser positiu i va destacar un dels ponents. També es va fer esment a l’ecologia. Poca assistència 
als dos actes, encara que al del dia 27 hi havia assistents poc habituals. 
 
3. Es van fer les pancartes però, per un malentès, no es va obrir el local. Ens posarem en 
contacte amb la sectorial d’Esports per disculpar-nos. 
 
4. Visita de Mariano Rajoy a Barcelona. Marxem, per dignitat. 
 
5. Molt bé, ràpida i amb bon ambient. 26 assistents. El Codi Ètic es va aprovar sense esmenes. 
Del Full de ruta es van aprovar dues esmenes de les cinc presentades. 
 
6. Si no hi ha prou voluntaris per a la parada del dia 1 a plaça dels Ocellets, anul·larem la del 
mercat de Sants i farem només la del Poble Sec per promoure la paella de diumenge. Ja estan 
fet els fulletons, i s’ha contactat amb tabalers i músics. Hi participaran tres oradors i una 
maquilladora. Es preguntarà si es pot fer un curset de castellers per a nens. Per tal d’agilitzar el 
muntatge es farà un plànol de com s’han de col·locar les carpes a la plaça. Es comenten els 
responsables que es necessiten i se n'assignen alguns, quedant pendents dels companys del 
Poble Sec per acabar de designar-los. Cal tenir l’escaleta de l’acte per poder muntar i 
desmuntar les carpes, taules i cadires a les hores indicades. 
 



7. Tal com es va acordar en una reunió anterior, es farà el cartell seguint el model de l’acte del 
dia 23 “Per una República ecològica”. Es faran 200 cartells i 200 fulletons. Si finalment es pot 
fer la parada del mercat de Sants, farem més fulletons. Es farà una crida per a encartellar el 
dilluns 3 a les 20h. 
 
8. El preu de l’autocar és de 363€ (IVA inclòs). Surt a 7€ per persona. L’autocar sortirà a les 
8.15h. El restaurant reservat a Sabadell és “Cal Tòfol” i el menú val 17€ (Primer plat, segon 
plat, postres, aigua, vi i cafè). Els tiquets ja estan fets i es començaran a vendre a l’acte del 
dijous 6 d’abril. Se seguiran venent els dies de permanències (dilluns i dimecres) i Coordinació 
(dimarts). 
 
9. S’acorda renovar el domini societatcivil.cat a internet 
 
10.  

1. S’acorda començar a treballar amb Instagram per ser més visibles a la xarxa. Ho 
portarà la mateixa persona que ha fet la proposta. 

2. Es comenten els horaris de les falques de Radio Marina: 2 falques de 10h a 13h quan 
encaixa en el programa i en surten més de 7 al dia. 

3. Es comenta que la sectorial d’Economistes té documentació amb arguments. En 
revisem alguns de mostra, que també es poden consultar al web. 

4. Es confirma que ja s’ha enviat la carta al Secretariat Nacional pel tema de les actes i 
sessions BSN. 

5. L’estelada de la façana del Centre social s’està trencant. Es proposa fer-ne una altre. 
Costarà 400€ (IVA inclòs). 

6. S’acorda fer difusió dels actes “Debats constituents”. El proper serà el 4 d’abril sobre 
transparència, amb la participació de Martí Olivella. 

7. Es revisarà el nostre web per detectar punts on calgui fer correccions. 
 
 
 
 
 
 
 
 


