
 
 
 

SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

Acta de Coordinació del 4 d’abril de 2017 
 
 
Assistents: Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard Mañé, Joan Mollà, 
Neus Peraire, Mª Carme Planas, Ricard Pons, Enric Sans, Jesús Ventura, Maria Vila. Més tard 
s’incorporen Ferran Alejandre i Christian Selva. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 28 de març 
2. Valoració de la multiparada al Poble-sec 
3. Informació de la reunió de Barcelonès (3 d'abril) 
4. Canvi d'operador de telefonia i internet 
5. Coordinació del dimarts 11 d'abril (Setmana Santa). Si es fa, qui convoca? Qui hi 

podrà assistir? 
6. Tema per al proper Indepensants i decisió de si es fa per Setmana Santa  
7. Acte amb Patrícia Gabancho 
8. Grup de rap de la Independència 
9. Revisió de continguts del web 
10. Impulsar la participació a l'AGO 2017 
11. Propostes per a celebrar l'11S 
12. Participació a La Bordeta en Dansa (16 setembre): dilluns 3, comissió organitzadora 
13. Reunió Correllengua el dijous 6 d'abril a les 19.30h a Cotxeres (sala 31) 

 
Nous punts afegits: 

 
14. Sant Jordi i recollida de signatures pel Pacte Nacional pel Referèndum 
15. Xerrada amb Miquel Puig 
16. Proposta del Secretariat d’Entitats per assistir a una recepció al Parlament 
17. Multiparada al Barcelonès 
18. Altres informacions: Defunció d’Alsem Cartañà i sol·licitud de sala per fer una 

reunió de “Sants Debat Constituent 2017” el 2 de maig. 
Els punts 3 i 4 es deixen pel final esperant que s’incorporin les persones que han d’informar.  
 
 
1. S’aprova l’acta amb les dues esmenes comentades per correu electrònic. 
 
2. La logística va ser perfecta pel que fa al muntatge i desmuntatge. Poca concurrència als 
tallers per a nens. Els 3 xerraires molt bé: Txema Clavero (pensions), Oriol Martínez (economia) 
i Valentí Garriga (immigració). La música i els tabalers dificultaven la conversa amb els veïns. El 
nombre de voluntaris va ser suficient: 8 de fora de la nostra AT. En total foren 16. En relació a 
la paella de La Marina, cal extreure conclusions per millorar la comunicació amb els comensals 
(objectiu de la inversió). 
 



5. Coincidint amb Setmana Santa, el proper dimarts (11 d’abril) no hi haurà Coordinació. Els 
possibles comunicats als associats i simpatitzants s’enviaran igualment. Se suspèn la parada 
prevista pel dissabte 15 d’abril. 
 
6. S’ha fet una pluja d’idees: “Trencar el ous”, el suport de certs partits polítics estrangers, i 
l’actuació de la fiscalia. Sembla haver-hi prou contingut per al proper Indepensants. El de 
Setmana Santa no es farà. 
 
7. S’organitza l’edició dels cartells en jpg i pdf i el calendari per fer-ne el repartiment i 
enganxada. La Patrícia Gabancho no necessitarà cap suport de projecció i a la sala es penjaran 
les estelades. 
 
8. S’informa dels costos del “Grup de rap per la independència”: 200€. Si s’acompanyen d’un 
grup de música seran 100€ més. És una possible actuació per reforçar l’acte a La Marina del 14 
de maig. També es valora tenir algun personatge conegut amb prou ganxo per motivar 
l’assistència del veïnat. S’acorda prendre la decisió final, juntament amb la gent de La Marina, 
el proper 18 d’abril. 
 
9. Es repassen i es valoren cadascun dels elements del web que tenen informació obsoleta i/o 
incompleta d’acord amb la revisió feta a través d’un document Excel. S’acorda actualitzar el 
contingut i es reparteixen tasques entre els participants a la reunió. No hi ha un calendari fixat 
però sí que convé actualitzar la informació més bàsica. 
 
10. S’informa del nou canvi de localització: L’AGO 2017 es farà a Granollers. També es comenta 
l’oferta de dinar de l’ANC al mateix Pavelló, amb un cost de 14€. És inferior al de la nostra 
proposta 17€ que, pel canvi de lloc de l’AGO (inicialment prevista a Sabadell), queda 
automàticament descartada. Cal fer difusió per facilitar la preinscripció dels associats i 
acompanyants. 
 
11. Els diferents comentaris giren al voltant del tipus de celebració que es vol fer: 
descentralitzada, a una hora diferent per evitar la insolació, que no requereixi repartir 
material, que no es malbaratin recursos, que els actes serveixin per deixar clar el nostre 
objectiu llunyà de l’estat espanyol i que hi hagi samarretes de diferents colors. Es presenten 
dues propostes concretes per a l’acte, però una d’elles es descarta per plantejar-se a la Plaça 
de les Glòries. L’altra proposta que agrada seria dibuixar, amb persones, un “SÍ” a diferents 
carrers de manera que fos visible des de l’aire. Tant els comentaris com la proposta s’enviaran 
al Secretariat Nacional. 
 
12. S’acorda participar-hi i comunicar aquesta decisió al Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i La Bordeta. 
 
13. Es proposa contactar amb dues persones associades i vinculades a la CAL perquè facin de 
representants de l’AT. 
 
14. Es proposa recollir les signatures, quan es disposi del formulari, a totes les parades 
informatives i actes que s’organitzin des de la territorial. 
 
15. Es debat sobre el títol de la xerrada: “reactivació econòmica”, “viabilitat econòmica”, 
“prosperitat econòmica”... Es decideix traslladar el tema al ponent perquè també pugui dir-hi 
la seva. Els cartells es podran recollir el dimarts 18 d’abril per repartir-los entre els 
establiments amics i fer l’encartellada dies abans. S’imprimaran 200 cartells i 200 fulletons. 
 



16. S’informa de la recepció que la Presidenta del Parlament farà al Secretariat d’Entitats en 
motiu del 40è aniversari. Juntament amb els membres de la Comissió Executiva del Secretariat 
hi poden assistir els representats de 35 entitats del barri; havent estat escollida la nostra 
territorial, es decideix la persona que hi anirà en representació de l’AT. L’acte es farà el 19 
d’abril a les 15.30h al Parlament. El programa és el següent: 15.15h: trobada a la porta; 15:30h: 
visita guiada; 16:15h: recepció. 
 
17. La propera serà el 14 de maig a la Barceloneta. Se simplifica força el concepte de 
multiparada que ha funcionat fins ara per aconseguir un major impacte. Per això es vol que hi 
hagi música, que tingui propostes de mobilització, que estigui relacionada amb la campanya 
“Fem futur” i que tingui un caire festiu. 
 
3. Els temes tractats a la reunió del Barcelonès són: 

- Motorada: Serà l’1 de maig. L’organització va a càrrec del Barcelonès. El punt d’arribada 
és Ciutat Vella. Informació i inscripcions als actes a través del web:  
http://www.motorada.cat/ 

- Parada Sant Jordi: l’Ajuntament autoritza una sola parada (a Pl Catalunya cantonada 
Rambla Catalunya). Resta pendent d’ubicar les altres tres. Hi haurà un plató de televisió i 
participació de personalitats (entre elles, Ramon Cotarelo). El cost econòmic de la 
parada és de 5.500€ (3000€ del platí, 2000€ de la parada i 500€ d’extres). Es necessiten 
voluntaris: 10 per al muntatge de 7 a 9h , 10 per al desmuntatge de 20 a 21h, 10 per al 
cordó de seguretat de 13 a 15h, 10 per cobrir la parada de les 9 a les 13h i 10 persones 
més per a la franja de 15 a 20h. 

- Feria de Abril:  Calendari del 28 d’abril al 7 de maig al Fòrum. Només hi haurà la caseta 
dins de la Feria. També es vol que hi hagi motxillers repartint material. Objectius: obrir-
se a la gent de la Feria de manera natural i aconseguir que la caseta sempre tingui 
ambient i que les persones gaudeixin de la festa. L’organització de la música va a càrrec 
de Lluís Cabrera. Es faran xapes amb el SÍ: 4000 blanques amb llunetes i 1000 amb la 
bandera de la sectorial. 

- Campanya del SÍ: S’iniciarà el 23 d’abril per Sant Jordi. Es disposarà de material a partir 
del 18 d’abril a la seu de Marina. Aquest mateix dia es farà una roda de premsa per 
presentar-la. Serà el tema central de l’Assemblea General Ordinària. 

 
4. Essent més tard de les 22h el debat sobre el canvi de companyia es deixa per a una altra 
ocasió. 
 
La reunió de coordinació finalitza a les 22.10h. 
 

http://www.motorada.cat/

