
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
16 de maig de 2017 

 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Maria Cardús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme 
Jaume, Ricard Mañé, Francesc Mercader, Joan Mollà, Mª Carme Planas, Ricard Pons, Christian 
Selva, Jesús Ventura i Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
2. Tema per al proper Indepensants 
3. Valoració de la mobilització Love Democracy (12 de maig) 
4. Valoració de la mini-multiparada i la paella a La Marina (14 de maig) 
5. Nous punts per a l’ordre del dia de la propera assemblea ordinària (18 de maig) 
6. Propers actes 
7. Parades de juny i juliol: Concreció del calendari i els llocs. Permisos 
8. Dossier del maig de Fem Futur, si ha sortit 
9. Proposta de l’acció tipus “Madres de Mayo” 
10. Permanències 
11. Ajuda econòmica a les assemblees territorials prioritàries 
12. Consulta a les bases 
13. Campanya per encartellar la crida a tenir domassos 
14. Altres temes 

 
 
1. S’aprova l’acta amb les modificacions pertinents. 
 
2. El tema per al proper Indepensants serà la Renda Mínima Garantida, com a important acció del 
govern. 
 
3. La quantitat de gent va ser semblant a la del dilluns. És és un èxit, tenint en compte que era el 
segon dia de la setmana en que es convocava una concentració. Objectiu assolit.  
 
4. Hi havia molt poca gent a les xerrades. A la paella, al final, unes 75 persones: dinar agradable, 
però poc productiu. Potser el lloc no era el més adequat. Ens ho replantejarem per a actes 
semblants que puguem fer en el futur. Cal valorar si el profit que se’n treu compensa la despesa i 
la feina que comporta. 
 
5. El mateix dia de la nostra assemblea ordinària hi ha l’acte de presentació de l’Asamblea 
Andaluza a l’Auditori. Hi assistirà un representant de la nostra territorial. Els altres temes per a 
l’ordre del dia són: Caixa de solidaritat: No pot venir el representant del Secretariat Nacional 
desginat per a explicar-nos-ho. Possiblement en vindrà un altre. Gestió econòmica de l'AT: 
Explicació de com ha evolucionat des de l’última assemblea. Novetats al web: Anunciar i explicar 
el nou canal de SMxI a Instagram –la xarxa social basada en fer i compartir fotografies-. 
Anunciarem que la propera assemblea serà el 15 de juny. 
 



6. Firentitats (27 de maig): Dimarts vinent hi ha la darrera reunió. Infraestructura: ja tenim 
dissenyat el tren, i preparats els xiulets, els barrets i les banderoles. Tindrem estelades, 
samarretes, domassos, adhesius, xapes, globus, etc. Xerrada amb Albert Pont (7 de juny): El 
cartell ja està dissenyat. Se n’imprimiran 200, i 500 octavetes. Farem dues encartellades: El 2 i el 5 
de juny, sortint del local a les 20h. Mini-multiparada La Bordeta (11 de juny): Valorarem un canvi 
en el projecte, en funció de l’experiència amb aquesta activitat i l’esforç logístic i econòmic que 
representi. Farem una parada a la plaça de Ramon Torres (“del sortidor”), l’11 juny, d’11h a 14h. 
 
7. Juny: Dissabte 3 al matí al Mercat de Sants i a la tarda-vespre a Montjuïc (Cantada d’Havaneres) 
per a repartir papers; dimecres 21 a Fructuós Gelabert; dissabte 17 a l’Hospitalet. Juliol: 
Possiblement dimecres 12 a Fructuós Gelabert. Queda pendent completar la proposta de parades 
per a la resta del mes. 
 
8. El dossier encara no ha sortit. Farem una publicació per a Línia Sants sobre renda mínima, atur i 
ocupació. Les falques de ràdio a Sants 3 Ràdio es dedicaran a la corrupció. 
 
9. Acordem que el nom d’aquesta acció sigui “Apunta’t al SÍ”. Mirem de simplificar el format pel 
que fa al material, el recorregut i el nombre de participants. 
 
10. Actualitzarem el Doodle. 
 
11. Segons la conversa mantinguda amb Comptabilitat, les assemblees territorials tenen un ajut 
del 50% en el cost de lones, falques i altres mètodes de publicitat. Cal demanar-ho però encara no 
ho hem fet perquè no en coneixem el procediment. Acordem no demanar-ho amb efectes 
retroactius per evitar-los la dificultat i perquè, econòmicament, no ens cal. Sí que ho podem 
demanar per a actes puntuals, com les paelles al carrer. Igualment donen gratuïtament, cada mes, 
dues lones de cada tipus. 
 
12. Discutim sobre el document enviat avui (“Consulta a les bases de l’ANC”) i esperem que ens ho 
expliquin des del Secretariat Nacional a l’assemblea ordinària d’aquest dijous. També parlem de la 
carta adreçada al SN sobre el nivell d’informació, i de la qual encara no hem tingut resposta. 
 
13. El 25 de maig comencem a encartellar als establiments amics de La Marina i als carrers. 
Sortirem del local a les 20h. Als altres establiments amics ho postposem fins després de la xerrada 
d’Albert Pont (7 de juny), per evitar-los l’acumulació de cartells. 

 
14. Decidim fer un anunci de felicitació a La Marina (al diari) amb motiu de la seva Festa Major. 
També decidim enviar un correu a tots els associats sobre el passi del documental “La Revolució 
Cantada” per part de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua. 
 
 
I en no haver-hi més temes a tractar, acaba la reunió a les 22:25h. 


