
 
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

18 d’abril de 2017 
 
 
Assistents: Albert Cabús, Isabel Domingo, Elena García, Joan Gascueña, Sergi Gómez, Carme Jaume, Ricard Mañé, 
Francesc Mercader, Joan Mollà, Neus Peraire, Maria Carme Planas, Ricard Pons i Jesús Ventura. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta del 4 d’abril 
2. Tema per al proper Indepensants 
3. Parada+paella a La Marina (14 de maig). Estudiar elements de millora a partir de la Paella del Poble Sec 
4. Reorganització de la xerrada amb Patrícia Gabancho 
5. Darrers detalls organitzatius de l’Assemblea General Ordinària a Granollers 
6. Estat de la recollida de signatures del Pacte Nacional pel Referèndum 
7. Xerrada amb Miquel Puig (27 d’abril) 
8. Propera assemblea mensual de socis i simpatitzants 
9. Voluntaris 
10. Nova comanda de lones 

 
 
1. S'aprova l’acta del 4 d’abril de 2017. 
 
2. És farà sobre la campanya del Sí, en to satíric. 
 
3. La paella es farà a l’esplanada de la cantonada entre el Passeig de la Zona franca i el Carrer del Foc, al costat 
Llobregat-Muntanya. Els xerraires que es proposa que vinguin són Pepe Ruíz (que parlarà de pensions) i Eduardo 
Reyes (que parlarà sobre immigració i integració). Es designa l’encarregat de fer el contacte amb cadascun d’ells: falta 
confirmar la seva disponibilitat. Per a l’animació contactarem amb els Diables del Port per a fer un cercavila pel barri 
entre les 11:30h i les 12h. No cal que en siguin gaires. Es repartiran octavetes anunciant la paella. També es farà un 
taller infantil de maquillatge. Es designa qui contactarà amb la maquilladora. Necessirem el següent: 

• Per a la paella: 4 carpes, 12 taules per menjar i 6 per la cuina. Caldrà llogar dues gàbies de cadires (120 cadires) i 1 
o 2 gàbies de taules, segons el número de taules que hi hagi a cada gàbia. S’hauran de llogar a la Rulotte. 
Preguntarem al Secretariat d’Entitats si les pot finançar algú. Al permís del districte també es demanaran tanques 
i papereres. Demanarem a Campedró que ens la facin la paella. Decidim qui els ho demanarà. Com a elements a 
millorar valorem que la paella no es pot preparar lluny d’on es farà l’acte, que cal donar més conversa als 
assistents i que hem d’engalanar l’acta amb una potent simbologia independentista. 

• Per a la parada: 4 carpes i 4 taules. Tenim el nostre equip de so. No podrem disposar del de Multiparades. Podem 
contactar amb l’AT de l’Hospitalet i, si no el necessiten els hi podem demanar, tot i que potser amb el nostre ja en 
tindrem prou. 

• Difusió: Es faran 2 cartells grans de mida DIN A2 per a la parada, 100 cartells amb mig DIN A3, 500 octavetes, un  
anunci per a les xarxes socials i mig faldó per a publicar al Diari La Marina. També és faran 200 tiquets per a la 
paella. Es desestima l’opció d’anunciar l’acte amb falques per la ràdio de La Marina, atesa la baixa incidència 
d’aquest mitjà al barri. Decidim el responsable de fer aquests materials i de demanar els permisos. 

 
4. Designarem qui es posarà en contacte amb ella per fer la xerrada que es va haver de suspendre el març. 
 
5. Desestimem organitzar un dinar la des de pròpia territorial i, en el seu lloc, recomanarem apuntar-se al que 
organitza l’Assemblea. Tenim contractat un autocar que ens portarà a Granollers, i es coordinarà per tal ens trobem 
tots per la tornada tant si fem el dinar que organitza l’Assemblea com si dinem pel nostre compte. Perquè la gent es 
pugui apuntar a l’autocar es faran permanències al local, cada tarda, de 18h a 20h fins el dimecres 26 d’abril. 



 
6. Encara que l’ANC forma part del Pacte Nacional pel Referèndum, no n’està fent massa difusió. Per al dia de Sant 
Jordi es vol fer una campanya massiva de recollida d'adhesions. Qui vulgui organitzar un punt de recollida de 
signatures pel seu compte, tindrà els fulls disponibles el dia 21 d’abril al C/ de la Marina, on també li explicaran com 
s’ha de fer. 
 
7. Es farà a la Sala d’actes de les Cotxeres de Sants a les 19h. Farem una encartellada el dilluns 24: busquem qui la pot 
organitzar. Designem el presentador del ponent i el seu possible substitut. 
 
8. S’acorda fer-la el 4 de maig. Resta pendent la reserva de sala. 
 
9. Es comenta que durant aquests darrers mesos s’han format 2000 voluntaris, però molt pocs estan realment actius. 
Sobretot semblen poc disposats a moure’s per a participar d’actes d’altres territorials allunyades de la seva. 
S’ha comentat alguna mesura per a incentivar aquesta participació premiant els més actius, com ara convidar-los a 
sopars amb personatges coneguts. Aquesta proposta no acaba de ser ben rebuda per els participants de la reunió. 
Tambées comenta que aquesta poca participació pot ser deguda a que la campanya Fem Futur no te prou ganxo, i que 
potser quan s'engegui la campanya del Si al referèndum això pot canviar. 
 
10. S’ha decidit fer una nova tirada de 21 lones amb 7 eslògans diferents i nous. Aquest eslògans seran: 

1. REPÚBLICA respectuosa amb la diversitat 
2. REPÚBLICA on la cultura no sigui un luxe 
3. REPÚBLICA amb una economia no especulativa 
4. REPÚBLICA mediambientalment sostenible 
5. REPÚBLICA lliure de corrupció 
6. REPÚBLICA amb una justícia independent 
7. REPÚBLICA amb pensions dignes garantides 

 
 
 
 
 
 
 


