
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

30 de maig de 2017 

 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delado, Carme Jaume, Joan Mollà, Neus 
Peraire, Mª Carme Planas,  Ricard Pons, Jesús Ventura i Maria Vila.   
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior (23 de maig) 
2. Valoració del discurs de Jordi Sànchez i del Firaentitats 
3. Tema per al proper Indepensants 
4. Proper BSN-Àgora a Sants (15 de juny) 
5. Propera Assemblea de socis i simpatitzants 
6. Difusió: Xerrada amb Albert Pont i Apunta’t al Sí 
7. Informacions sobre el BSN-Àgora anterior (25 de maig) i la reunió del Barcelonès 
8. Propers actes 
9. Proposta del grup de Difusió 
10. Altres temes  

 
 
1. S’aprova l’acta de la reunió anterior amb les modificacions pertinents.  
 
2. El discurs de Jordi Sànchez va agradar molt a diverses persones de Coordinació. Va ser una 
conferència amb molta confiança i seguretat. El Firaentitats també va ser un èxit. El tren va funcionar 
gràcies als voluntaris que cridaven a anar-hi. Es va fer una caminada amb 6 o 7 persones durant la qual 
es van repartir uns 100 domassos. L’acció va tenir poc rendiment pel que fa a les xarxes. A finals de 
juny hi ha el sopar dels 40 anys del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 
 
3. El proper Indepensants parlarà del nerviosisme de l’estat, l’exemple d’Estònia, el concepte de cop 
d’estat que utilitzen des d’Espanya i els concerts de comiat de Raimon. 
 
4. El proper BSN – Àgora (trobada de socis de l’ANC amb membres del Secretariat Nacional) es farà el 
15 de juny a Sants. La convocatòria es dirigeix a persones de Sants, Les Corts i L’Hospitalet, però està 
oberta a qualsevol que hi vulgui ser. S’enviarà un correu als adherits des de SMxI. 
 
5. La propera assemblea podria ser el 6 o el 13 de juliol, i fer-hi un pica-pica. Resta pendent reubicar la 
xerrada amb Patrícia Gabancho, que es podria fer coincidir amb la Marxa de Torxes. 
 
6. Xerrada amb Albert Pont: dimecres 7 de juny. Encartellarem els dies 2 de juny (després de la 
caminada d’Apunta’t Al Sí) i 5 de juny al vespre. S’ha de fer la convcatòria per al dia 5. Apunta’t al Sí: 
S’enviarà una nota als socis i simpatitzants de SMxI i al grup de Telegram de Barcelonès, preguntant 
quantes persones hi aniran de cada AT: després valorarem fer l’acció. Al cartell es prefereix posar-hi el 
logotip del Barcelonès.  



7. BSN-Àgora (25 de maig): va tenir molta gent. Es va demanar que, qui pogués, hi anés un altre dia 
per no sobre-carregar l’espai. S’hi va parlar del referèndum i dels propers passos del procés. 
Barcelonès: L’AT d’Esquerra de l’Eixample proposa fer xerrades a casals de jubilats, però es veu 
complicat. El SN ho preguntarà al Departament de Benestar i Família del Govern. L’AT de Sarrià-Sant 
Gervasi  proposa fer accions: publicitat amb vinils als busos, concerts al carrer i un gran concert al 
final. El cost de la parada a la Feria de Abril va ser de 21.000€, i va sortir bé. La caixa de solidaritat (per 
a recollir fons per sufragar les multes que rebin associacions i càrrecs electes per part d’Espanya) la 
porten, pel que fa a l’ANC, Natàlia Esteve i Jordi Peiró. Hi ha dos responsables més per part d’Òmnium. 
Dissabte es va reunir el SN per demanar al Govern que fixi la data i la pregunta pel referèndum. La 
concentració de suport a Joan Josep Nuet serà com les anteriors. Pel que fa a les Multiparades, 
darrerament hi ha hagut alguns problemes amb els cartells. 
 
8. Multiparades: La multiparada de La Barceloneta i les mini-multiparades de Sants, L’Hospitalet i 
Horta-Guinardó es valoren positivament. La propera serà el dissabte 10 de juny a Collblanc i 
l’organitzen L’Hospitalet i Les Corts. No n’hi ha més de previstes; sí algun acte amb xerraire i/o 
actuació musical. Acte de la CAL amb Isabel Clara-Simó: És el dimecres 7. Ens enviaran informació i 
ens conviden a assistir-hi. Ho comentarem als socis. Hi podem portar domassos. Sants Debat 
Constituent: El quart debat es fa demà, i serà sobre Benestar Social. Serà al Centre Social de Sants a 
les 19h. Festa Major: Podrem tenir un anunci gratuït al programa d’Alcolea de Baix. N’aprovem el 
disseny previ amb alguna modificació. Correllengua: tindrà lloc el 21 d’octubre. La propera reunió serà 
aquest dijous. Reunió de Coordinació amb el SN: el 8 de juny a les 19h l’equip de Coordinació de SMxI 
es reuneix amb un membre del SN de l’ANC per tenir informació sobre l’entitat. Mobilització del 12 de 
juny: Es farà com les anteriors: convocatòria nostra a Pl de Sants ¾ d’hora abans de la concentració 
davant del TSJC, amb pancartes i estelades. 
 
9. El grup de Difusió proposa omplir una façana de Pl de Sants de domassos, proposant-ho als veïns 
amb una bustiada i oferint-los el domàs gratuïtament. També es proposa fer-ho a la Pl del Centre. 
Algun veí ens podria ajudar a fer la bustiada. Proposem fer-ho el dijous 8 de juny, encara que es podria 
fer en més d’una data. També es proposa fer més octavetes dels domassos. Hi ha la proposta de fer 
una campanya visual sobre les conseqüències de votar “No” al referèndum, amb frases curtes i 
contundents acompanyades d’elements gràfics. Tot i que se sembla una bona campanya es decideix 
esperar a veure com es desenvolupa la campanya pel Referèndum. 
 
10. L’ANJI proposa posar al web una imatge per cridar la gent jove a entrar a l’ANC. Ens demanen 
ajuda per a encartellar. Taula de suport al referèndum: Impulsada per agrupacions polítiques del 
districte, ens proposen entrar-hi. En parlarem amb ells per a saber-ne més detalls. Permanències: No 
hi ha gent per demà. Vindran dues persones de Coordinació. El dia 7 posarem un cartell a la porta 
indicant que som a les Cotxeres. Motxillaires de Gràcia: Una iniciativa de l’AT de Gràcia per a repartir 
papers, ja amb algunes setmanes de funcionament. En parlarem amb ells per a fer-hi alguna sortida 
conjunta als nostres barris. Estelada gegant del Centre Social: Cal renovar-la. Se’n farà una de nova i 
les despeses aniran a càrrec del Centre Social i de SMxI, al 50% cada part. Presentació de l’Asamblea 
Nacional Andaluza: Va haver-hi poca gent i se n’havia fet poca difusió. Es va recollir informació. Molt 
agraïts per la rebuda a Sants. Hi va haver bones xerrades dels ponents.  
 
 
I en no haver-hi més temes a tractar, acaba la reunió a les 22h. 


