
 
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

Dimarts 2 de maig de 2017 
 
 
Assistents: Albert Cabús, Clara Delgado, Carme Jaume, Ricard Mañé, Francesc Mercader, Neus 
Peraire, Mª Carme Planas, Ricard Pons, Jesús Ventura, Maria Vila. Més tard s’incorporen Maria 
Cardús i Joan Mollà. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (25 d’abril) 
2. Valoració de la xerrada amb Miquel Puig 
3. Valoració de l’AGO 2017 
4. Ordre del dia per a l’assemblea mensual del 18 de maig 
5. Tema central per al proper Indepensants 
6. Paella a La Marina (14 de maig) 
7. Propers actes (xerrades amb Albert Pont i Patrícia Gabancho) 
8. Multiparades 
9. Lones i domassos pel Sí 
 
 

1. S’aprova l’acta del 25 d’abril. 
 
2. Va ser una presentació didàctica. L’assistència va ser superior a la de les anteriors xerrades, 
cosa que vol dir que, si el ponent o el tema són interessants, augmenta l’afluència.  
 
3. Assemblea festiva, amb una intervenció del President Puigdemont engrescadora. Només va 
fallar la cloenda en barrejar el Cant dels Segadors amb el llançament de globus. L’organització 
del dinar tampoc no va ser l’adequada. 
  
4. Valoració del moment polític actual; informació de l’AGO i del Full de Ruta; campanya del Sí; 
actes fets i actes futurs; torn obert de paraules. 
 
5. El proper Indepensants se centrarà en la visita estroncada al Marroc, la vigilància a Miami 
per part del cònsol espanyol durant el viatge a Miami i, al final, la declaració de Carme 
Forcadell al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
6. Tenim lligat el xerraire per al tema de les pensions (Pepe Ruiz) i ens falta lligar el xerraire per 
al tema d’immigració. Ja tenim el permís del districte, les taules i cadires amb un cost d’uns 
150 euros i les carpes. Les carpes són nostres, del Centre Cívic de Cotxeres, de Pobe Sec per la 
Independència i de Multi parades. També tenim l’aparell de so. Falta concretar si podran venir 
els Tabalers i qui portarà el taller de maquillatge. 
 
7. Es concreta el dia 1 de juny per l’acte amb Albert Pont. Hi haurà venda de llibres. No acabem 
de coincidir amb les dates per a la xerrada de Patrícia Gabancho. 



 
8. El dia 7 de maig hi ha una mini-multiparada a L’Hospitalet (Rambla Marina, de 10h a 14h). El 
14 de maig, multiparada a la Barceloneta. I el 21 de maig mini-multiparada a L’Hospitalet 
(Plaça Espanyola, de 10h a 14h). 
 
9. Ja hem fet la comanda de les darreres 24 lones. Demanarem 500 domassos i acordem fer 
una falca a Sants3 radio per publicitar la campanya. També farem un cartell sobre aquest 
tema. 
 
 
I sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 21:30h. 
 


