
 
 

 
ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 

 
6 de juny de 2017 

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

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (30 de maig) 
2. Valoració de la primera caminada “Apunta’t al Sí” (3 de juny) 
3. Acte amb Albert Pont (7 de juny) 

4. Octaveta per a la bustiada: Aprovació i tiratge 
5. Tema per al proper Indepensants 
6. Concentració a Montjuïc (11 de juny) 

7. Concentració en suport de Joan Josep Nuet (12 de juny) 
8. Sopar del 40è aniversari del Secretariat d’Entitats (30 de juny) 
9. Resposta del Secretariat Nacional a la nostra carta 

10. Festa Major de Sants 
11. Petició de fulletons més simples a Comunicació de l’ANC 
12. Campanya unitària de la Plataforma Esquerres de Sants 

13. Àgora BSN 
14. Altres temes 

 
1. S’aprova l’acta, amb les modificacions pertinents. 

 
2. Es van comptar unes 170 persones. Tot i que es valora positivament, hi ha certs aspectes a 
millorar: Caldria donar instruccions clares i per escrit. Ens plantegem si cal que ens movem, o 
no, de la Plaça de Catalunya, ja que es veurà més que si passegem per un lloc on hi ha molta 
gent, com les Rambles. També caldria explicar el projecte al Barcelonès. 
 
3. Definim qui presentarà el ponent. Portarem marxandatge per als assistents. La xerrada serà 
gravada en vídeo. 
 
4. Es faran octavetes per a explicar als veïns que passarem per casa seva, un dia determinat, i 
els demanarem que, si ho volen, pengin domassos als balcons. Per a fer aquesta bustiada 
esperarem a tenir els domassos i les estelades. 
 
5. L’indepensants se centrarà en la participació als esdeveniments dels propers tres dies: 
divendres, diumenge i dilluns. 
 



6. L’ANC, Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència convoquen, 
diumenge a les 12h, a les columnes de Puig i Cadafalch de Montjuïc. Els de Sants ens trobarem 
al peu de la Torre Veneciana de la dreta, a les 11:30h. Portarem estelades i pancartes amb el 
Sí. Dijous prepararem el material abans de la trobada. 
 
7. Hi portarem pancartes, estelades, i les lletres grans d’”ADÉU TC”. Ens trobem a les 7:45h 
davant del quiosc de Pl de Sants. 
 
8. La nostra territorial està convidada al sopar dels 40 anys del Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i La Bordeta. Poden anar-hi 3 persones. Es farà el divendres 30 de juny. 
 
9. La Natàlia Esteve (vice-presidenta de l’ANC) va respondre la nostra carta, per email, el 
passat dia 1. Diu que estan molt agraïts que siguem crítics amb ells. Volem que pengin l’acta, 
cosa que encara no han fet. 
 
10. La Festa Major d’enguany serà del 19 al 27 d’agost. El 21 d’agost es farà un acte unitari. 
Decidim fer algun acte el divendres, 25 d’agost, que queda pendent de concretar. El programa 
sortirà el 15 juny.  
 
11. Demà hi ha reunió a Sarrià. Es demanarà que els fulletons siguin bilingües i amb un 
contingut més lleuger. Demanarem que ens n’enviin les conclusions, ja que ningú de nosaltres 
hi pot anar. 
 
12. Per a promoure el referèndum i respondre a la repressió de l’estat la CUP, Procés 
Constituent i Barcelona em Comú volen iniciar una campanya unitària al barri. Ens demanen si 
hi volem col·laborar. El proper dia 8 fan una reunió. Expressem els nostres dubtes: Nosaltres 
estem pel referèndum perquè guanyi el Sí. Però demanen col·laboració en algunes coses en les 
quals estem d’acord. Decidim que ho preguntarem a persones de la nostra territorial que 
formen part d’aquesta plataforma. També preguntarem a l’ANC si hi ha iniciatives semblants a 
d’altres barris. 
 
13. Es farà el 15 de juny a les 19h, a la Sala d’Actes de Cotxeres (Pl Bonet i Muixí). Vidran del SN 
a explicar diverses qüestions sobre el referèndum. S’ha de fer la convocatòria. 
 
14. Es comenta la manifestació organitzada per la Federació d’Associacions de Veïns de 
Barcelona per l’elevat preu dels lloguers, ja que la demanda de pisos turístics i els tipus de 
contractes dificulten l’accés a la gent amb menys recursos. 
 
 
I en no haver-hi més temes a tractar, acaba de reunió a les 21:45h. 
 
 


