
 
 
 

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

 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard Mañé, Francesc 
Mercader, 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  
2. Valoració de l’assemblea ordinària (18 de maig)  
3. Valoració de la situació generada per la conferència de Carles Puigdemont a Madrid  
4. Tema per al proper Indepensants 
5. Informació de la reunió del Barcelonès (22 de maig)   
6. Firentitats: Darres detalls organitzatius 
7. Gestió de la campanya “Apunta`t al sí” 
8. Parades de juny i juliol 
9. Col·laboració amb la comissió de la Festa Major d’Alcolea de Baix 
10. Presentació de l’Asamblea Nacional Andaluza 
11. Convocatòria de la comissió d’Incidència Politica (25 de maig) 
12. Publicacions a Línia Sants: Ordre de publicació dels articles del dossier de maig, i 

publicació del faldó. 
 
 
1. S’aprova l’acta, amb les modificacions pertinents. 
 
2. Va haver-hi una bona assistència (unes 50-55 persones). La participació va ser activa, amb 
comentaris. La campanya “Apunta’t al Sí” va tenir molt bona acollida. 
 
3. Es valora positivament l’aspecte formal de la proposta i el discurs fet a Madrid per Carles 
Puigdemont. Però no esperem cap canvi per part del govern d’Espanya. La seva resposta i 
estratègia seran cada cop més agressives. 
 
4. La valoració del moment actual després de la proposta de Carles Puigdemont a Madrid. 
Compararem les dificultats amb la fita aconseguida darrerament per Kilian Jornet (fer el cim de 
l’Everest, dues vegades en pocs dies, i sense oxigen).  
 
5. Es van valorar diversos actes: multiparades, concentracions davant del TSJC, etc. Molt bona 
valoració d’un acte de l’AT de Sagrada Família fet als Maristes, que va tenir una bona acollida. Es 
comenta la proposta d’acció permanent (“Apunta’t al Sí”) i es valora com a important la seva 
difusió: que aparegui a mitjans locals i, si pot ser, d’àmbits més amplis. Pel que fa a la Diada es 
parla de qüestions de seguretat i de no repetir els problemes de l’any passat. Es demana disposar 
de més informació com més aviat millor per tal de poder preparar la jornada amb més temps. 
 
6. Farem una crida a repartir fulletons, portant la samarreta del Sí o domassos. 
 
7. Prepararem una octaveta per a la difusió de l’acte i la traslladarem a Barcelonès i al grup de 
Xarxes Socials. 



 
8. Juny: Dissabte 3 davant del Mercat de Sants (Càceres/St Medir); diumenge 11 a Pl Ramon 
Torres. Dissabte 17 a L’Hospitalet. Dissabte 10 hi ha una multiparada a L’Hospitalet (davant del 
Mercat de la Florida: Primavera/Enginyer Moncunill). Les parades de juliol queden pendents de 
concretar. 
 
9. Contactarem amb la Comissió de la Festa Major per a confirmar el tipus de col·laboració i 
dufisió.  
 
10. Van assistir-hi unes 60 persones. Va estar ben organitzat i amb bons ponents i discursos. Tal 
vegada l’auditori fou massa gran per a la quantitat de públic assistent. 
 
11. Serà el dijous 25 de maig, a les 19:30h, a la seu del C/ Marina. Enviarem la convocatòria als 
associats per a assistir-hi. 
 
12. Acordem contractar el faldó (espai a la pàgina) que ens proposa Línia Sants. Valorarem els 
articles que hi publicarem. 
 
 
 


