
 

 

 
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

25 d’abril de 2017 
 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Clara Delgado, Carme Jaume, Ricard Mañé, Francesc Mercader, Joan Mollà, 
Neus Peraire, Mª Carme Planas, Ricard Pons, Christian Selva, Jesús Ventura i Maria Vila, 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (18 d’abril) 
2. Tema per al proper Indepensants 
3. Calendari i ordre del dia per a la propera Assemblea mensual 
4. Autocar a Granollers per a l’AGO 2017 
5. Proposta de fer un domàs gegant 
6. Reorganització de la xerrada de Patrícia Gabancho 
7. Mini-multiparada + Paella a La Marina (14 de maig) 
8. Proposta de campanya de mapping (projecció d’imatges a la façana d’un edifici) 
9. Resum de la reunió de Barcelonès (24 d’abril) 
10. Firentitats 2017 (27 de maig) 
11. Compra de material per a la campanya del Sí 
12. Parades del mes de maig 
13. Xerrada d’Albert Pont 
 
 
1. S’aprova l’acta de la reunió del 18 d’abril. 
 
2. Es recordarà la importància d’assistir a l’AGO 2017 I fer pinya. 
 
3. Tenim reservada la Sala d’Actes de Cotxeres pel 18 de maig. L’assemblea serà a les 19:30h. L’ordre del 
dia el decidirem a la propera reunió (2 de maig). 
 
4. Tenim reservades 38 places fins avui. Se n’oferiran 10 a membres del grup de Barcelonès. 
 
5. Es proposa fer un domàs gegant, de 3,6m x 2,6m. El podrem portar a l’AGO I fer-lo servir per a altres 
actes. El farem amb la ràfia blava que tenim i dibuixarem el SÍ amb pintura blanca. Amb el consens dels 
assistents, els detalls es deixen a criteri de la persona que el farà. 
 
6. Tornarem a contactar amb Patrícia Gabancho per interessar-nos per la seva salut i mirar si es pot 
reprogramar, per a un dijous del mes de juny, la xerrada que vam haver de suspendre al març.  
 
7. Ja tenim el permís del districte per a fer la paella, així com les papereres i tanques que havíem demanat. 
També hem contactat amb persones del barri de La Marina. Falta assegurar alguns recursos que 
necessitem: taules, cadires, carpes, etc. Designem un responsable per a fer-ho. La paella la farà Campedró; 
els confirmarem que en volem 150 racions. Pel que fa als xerraires, Pepe Ruiz (que parlarà de les pensions) 



 

 

ja ha confirmat la seva assistència. Que pendent confirmar Eduardo Reyes. També preguntarem al 
Barcelonès si tenen alguna altra proposta. Pels tabalers es fan contactes amb el Barcelonès i amb persones 
de la nostra teritorial perquè puguin venir. Recopilarem les diverses falques de ràdio que tenim per passar-
les durant l’acte. Utilitzarem dos equips de so: el nostre i el que demanarem a Multiparades. 
 
8. Com que és una proposta d’envergadura acordem que des de la nostra AT la proposarem per escrit al 
Barcelonès i els demanarem que n’explorin diferents vessants: jurídiques, tècniques, etc. 
 
9. La parada de Sant Jordi a Pl Catalunya tenia una bona ubicació, però va faltar material de la nova 
campanya del SÍ. Es demana que la seu del C/ Marina estigui oberta en dies assenyalats i quan hi hagi 
accions a Barcelona, per disposar de material si fés falta. La recollida de signatures pel Pacte pel 
Referèndum ha estat un èxit. Sobre els SÍ gegants es fan 3 propostes, dues de les quals queden vives: 
encarregar-ne un (de prop de 2m de diàmetre) per al Barcelonès, que costa 850 € i, amb el material 
sobrant, fer SÍ més petits, de 45cm x45cm que consten 9,09 € la unitat. La nostra AT n’encarregarà 10. Feria 
de Abril: L'ANC hi tindrà una caseta on oferirà menjar i beure. Es contractarà un cuiner, un ajudant i un 
caixer. Serà del 28 d'abril al 7 de maig, de 12 a 24h (dies feiners) I de 12h a 3:30h (dies festius). L'ANC farà 
una crida de voluntaris per a la barra i per a fer ambient. Preguntarem si hi ha previst obrir un Doodle per a 
apuntar-s’hi. Es vol fer un debat que tracti la "incidència política" de l’ANC, prioritàriament el 10 o l’11 de 
maig. Hem proposat fer-ho a l’Auditori del Casinet de Cotxeres. En consultarem la disponibilitat. L’AT de 
Sagrada Família té samarretes a 1€ i 2€ per a qui li puguin interessar. No concretem res. 
 
10. Es farà el dissabte 27 de maig d’11h a 20h. Farem un tren amb contraxapat que portarà l’eslògan “Anem 
cap a la República Catalana”. Intentarem encabir-hi el SÍ. Per a atendre la parada farem una crida de 
voluntaris a l’assemblea del 18 de maig. Tornem a parlar de l’oportunitat de parlar amb altres entitats, 
sense concretar res. 
 
11. Concretem quin material adquirim: 500 domassos, 500 globus amb varetes, 500 xapes i 500 adhesius. 
La compra de samarretes es decidirà mes endavant.  
 
12.  L’1 de maig, de 10h a 14h, serem a la Plaça de la Catedral, amb motiu del Dia del Treball. El 6 i el 13 de 
maig de 10h a 13h, a Pl del Mercat de La marina. El 14 de maig tenim la mini-multiparada i la paella al Pg 
Zona Franca amb C/ Foc. El 20 de maig de 10h a 13h al Mercat de Collblanc (L’Hospitalet). I el 27 de maig al 
Firentitats d’11h a 20h. 
    
13.  Serà l’11 de maig. Parlarà sobre infraestructures i presentarà el seu llibre. La venda de llibres anirà a 
càrrec seu. Farem encartellades els dies 5 i 8 de maig. 
 
 
I sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 22h.  


