
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

Dimarts 9 de maig de 2017 
 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Sergi Gómez, Carme 
Jaume, Ricard Mañé, Francesc Mercader, Joan Mollà, Neus Peraire, Mª Carme Planas, Ricard 
Pons, Christian Selva, Maria Vila.  
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acte de la reunió anterior (2 de maig) 
2. Tema central del proper Indepensants 
3. Propera assemblea mensual (18 de maig) 
4. Propera mobilització davant del TSJC (12 de maig) 
5. Propers actes 
6. Firentitats 2017 (27 de maig) 
7. Actualització del web 
8. Nous dissenys de lones 
9. Valoració de la concentració de suport a Carme Forcadell i Anna Simó (8 de maig) 
10. Caixa de solidaritat 
11. Reunió del Barcelonès (8 de maig) 
12. Paella a La Marina (14 de maig) 
13. Presentació de l’Asamblea Nacional Andaluza (18 de maig) 
 

 
1. S’aprova l’acta del 2 de maig, amb els canvis pertinents. 
 
2. Es demanen idees i s’acorda dedicar-lo a les adhesions del Barça i de les Universitats al Pacte 
Nacional pel Referèndum. 
 
3. Es fixen els punts l’ordre del dia i s’acorda qui en presentarà cadascun:  

1. Valoració del moment polític actual 
2. Valoració de l’AGO de Granollers i del full de ruta resultant 
3. Campanya pel SI 
4. Actes fets 
5. Actes futurs 
6. Informe de gestió econòmica 
7. Torn obert de paraula 

S’aprofita per comentar alguns aspectes de la campanya pel Sí. De moment és, sobretot, una 
campanya d’imatge. Però s’estan engegant accions per a arribar als sectors que es consideren 
sensibles (jubilats, dones, etc). 
 
4. S’enviarà un comunicat als adherits convocant-los a la plaça de Sants a les 7:50h, per ser 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a les 8:30h. 
 



5. Patrícia Gabancho: S’hi ha parlat recentment i, per problemes personals, no està disponible 
el maig ni, probablement, el juny. A finals d’aquest mes hi tornarem a parlar. Acordem que 
segons el resultat podem contactar amb Matthew Tree. Albert Pont: No te disponibilitat l’1 de 
juny, quan teníem la sala confirmada. Ens reserva el 25 de maig o el 7 de juny. Mirarem si hi ha 
sala disponible. Debatem sobre el cartell que ens ha enviat l’editorial, que és, bàsicament, una 
presentació de llibre. Acordem que, com en anterios ocasions, en dissenyarem un nosaltres. 
També debatem sobre la conveniència o no de seguir amb aquest tipus d’actes i decidim que, 
almenys, farem els que ja tenim en marxa. Propera assemblea d’adherits: Demanarem sala 
per a fer-la el 15 de juny. 
 
6. Ja s’ha comprat el material per a fer el tren. Es mostra un muntatge fotogràfic de com 
quedarà. Es compraran unes gorres de cap d’estació i xiulets per a fer-nos-hi selfies. Poble Sec 
per la Independència demana si podria tenir el tren per a la seva fira d’entitats, cosa que 
acceptem. De fet s’ha pensat que, per tal que el puguin utilitzar altres territorials, hi haurà el 
logotip genèric d’Assemblea i no el de SMxI. També repartirem adhesius del SÍ, globus i xapes. 
Ja està en funcionament el Doodle per als voluntaris. 
 
7. S’han anant canviant els menús. S’ha inclòs una icona per accedir al nou canal d’Instagram. 
També s’hi pot arribar des del buscador de la xarxa social, cercant "assembleasmxi". S’ha 
canviat la presentació del grup de coordinació. I s’hi penjarà el vídeo de la xerrada de Miquel 
Puig. 
 
8. Ja ens han arribat les darreres lones dissenyades per nosaltres. Encara que no agraden gaire, 
demanarem a l’ANC les dues lones de cada disseny que ens pertoquen com a territorial –si n’hi 
ha, i per si algú les demana-. Es comenta que no hem rebut de Tresoreria el cobrament de les 
anteriors lones, falques publicitàries, etc. Parlarem amb el responsable per a reclamar-ho. 
 
9. Es valora positivament, sobretot tenint en compte algunes circumstancies: el fet de ser 
dilluns, l’hora de la convocatòria (8:30h) i, sobretot, la vaga del Metro. 
 
10. Es posa en marxa conjuntament amb Òmnium i estarà auditada pels antics presidents del 
Parlament: Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert. Servirà per a pagar multes individuals 
que rebin els representants polítics, els funcionaris o els particulars per la seva participació en 
el procés. Alguns dels presents valoren positivament la iniciativa; d’altres no acaben de veure 
clar donar diners a càrrecs polítics. En general es considera que, tot i haver-ho aprovat el SN, hi 
ha hagut poca -o quasi gens- informació prèvia a les territorials. A la reunió del Barcelonès 
també es va demanar que s’aclarís. Tot i no estar en contra del què, escriurem al SN queixant-
nos del com, sobretot de la poca informació i demanant que vingui algun membre a explicar-
ne els detalls que calgui a la propera assemblea d’adherits. 
 
11. AGO 2017: Es va valorar molt positivament, només amb alguns problemes al final: La 
coincidència del Cant dels Segadors amb el llançament de globus i l’organització del dinar. 
Primer de Maig:  Hi havia poca gent de l’Assemblea. És possible que la Sectorial de 
Treballadors/es fés la crida massa tard. Feria de Abril: Valoració positiva, tan els actes com de 
l’afluència de públic. Pacte Nacional pel Referèndum: Per una qüestió de protecció de dades, 
les territorials no han de recollir firmes. Concentració 8 de maig: Es va comentar la 
importància de conscienciar als voluntaris que, per una qüestió d’imatge, no han d’estar per 
res més que per la seva feina. Grup d’incidència política: Es prepara una reunió tipus BSN per 
explicar la línia política de l’ANC. Probablement serà el 24 o 25 de maig al Casal Catòlic de 
Sants Andreu. Sectorial de Dones: De cara a la campanya de mobilització del vot femení, 
demanen que abans de d’acabar el mes, hi hagi una dona representant cada territorial. 
Proposta de campanya: Va sortir de Sants i ha estat ben rebuda. Un dia a la setmana es faria 



una concentració/passejada emulant les Madres de Mayo, amb samarretes del SI i algun altre 
detall distintiu. Debatem sobre si és millor fer-les sempre el mateix lloc o a un lloc diferent 
cada setmana. Finalment creiem que, per a cridar l’atenció del mitjans, millor que sigui cada 
dia al mateix lloc. Des d’SMxI proposem els divendres a les 19h a Pl Catalunya i durant mitja 
hora. Caldria una bona campanya informativa, amb una roda de premsa inicial. 
 
12. Aprovem el pressupost de la paella. Tindrem una carpa de La Barceloneta i alguna de 
Multiparades, així com la que utilitza Cotxeres. Horta també n’ha ofert una per si fos 
necessària. Tenim lligats els dos oradors i no tenim assegurada la presència de tabalers, encara 
que es faran unes últimes gestions per a aconseguir-ne alguns. Sí que tindrem voluntaris de 
Gràcia i Horta. 
 
13. Ens han convidat a la presentació, que es farà el dijous 18 de maig a les Cotxeres. 
Coincideix amb la nostra assemblea d’adherits. Contestarem informant-los de que per aquesta 
coincidència molts dels nostres no hi podrem anar, però hi tindrem algun representant. 
 
 
I en no haver-hi més temes a tractar, acaba la reunió a les 22:20h. 


