
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

20 de juny de 2017 
 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, Ricard 
Mañé, Francesc Mercader, Joan Mollà, Neus Peraire, Mª Carme Planas, Jesús Ventura, Maria 
Vila. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 13 de juny  
2. Valoració del BSN – Àgora del 15 de juny i de la 3a caminada “Apunta’t al Sí”  
3. Tema per al proper IndepenSants  
4. El nostre acte a la Festa Major de Sants  
5. Sopar del 40è aniversari del Secretariat d’Entitats SHB 
6. Proposta de ventalls del Barcelonès  
7. Vacances dels membres de Coordinació 
8. Articles a La Marina Digital 
9. Parades de juliol  
10. Marxa de Torxes 2017  
11. Campanya de Micromecenatge per al projecte d’Albert Pont 
12. Falques “Si/No: Tú Decides” en castellà (Tot Suma) 
13. Àlbum fotogràfic de Sants-Montjuïc per la Independència 
14. Sants-Montjuïc pel Referèndum: Ens hi adherim? 

 
1. S’aprova l’acta de la reunió del 13 de juny 
 
2. El BSN – Àgora de la Comissió d’Incidència Política, celebrat el 15 de juny, es valora 
positivament. Hi va haver força assistència (unes 120 persones, tant de gent habitual com 
nova). L’acte va ser aclaridor i encoratjador. Ens en facilitaran la presentació. Comentem la 
possibilitat de fer-ne un passi per a la gent que no hi va poder assistir. Sobre la 3ª Caminada 
hi ha opinions diverses en relació al canvi de recorregut pel barri gòtic. Es constata un cop 
més com els semàfors compliquen l’homogeneïtat de la fila. A partir d’ara cada caminada 
l’organitzarà una territorial diferent, i podrà fer-ho com li sembli més adequat. Sobre això es 
diu que el Barcelonès hauria d’establir unes premisses bàsiques que tothom hauria de 
respectar per tal que els assistents tinguessin clars uns mínims. Per exemple la durada de 
l’acte, recordar que no es poden travessar semàfors en vermell, etc. 
 
3. El tema central del proper IndepenSants serà la gestió de la seguretat a Catalunya, en 
relació a la convocatòria de 500 places per a Mosso d’Esquadra qüestionada per l’Estat. 
 



4. Comentem fer una edició especial de les caminades Apunta’t Al Sí (el 25 d’agost és 
divendres) amb un recorregut pel barri i, segons l’afluència, amb una foto final formant un Sí 
gegant a la Pl Ramon Torres (font nova). També hi hauria un aperitiu. Tot això, pendents del 
que vagi succeint i de possibles directrius que pugui marcar l’Assemblea en el futur. 
 
5. Al Sopar del 40è Aniversari del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta hi 
assistiran quatre persones de Coordinació. 
 
6. A la proposta que ens fa el Barcelonès amb un disseny de ventalls, els direm que no. 
 
7. Es posa en comú la disponibilitat de cadascun dels membres de Coordinació durant l’estiu. 
S’acorda fer una reunió extraordinària de Coordinació el dijous 17 d’agost per a preparar 
l’acte de la Festa Major del dia 25. 
 
8. Si l’Assemblea no envia res a través de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, 
publicarem el fulletó de les pensions en castellà per totes dues cares. També es proposa 
parlar amb La Directa per publicar-hi articles, com ja fem amb Línia Sants i La Marina Digital. 
 
9. S’aprova la proposta de parades del juliol i es dicideix esperar a mitjans de juliol per a 
valorar quines farem a l’agost. 
 
10. L’equip de Coordinació té tota la informació sobre la Marxa de Torxes a través del resum 
que en fa la comissió que l’organitza. 
 
11. Farem una aportació de 150 euros a través de la plataforma Verkami, i farem difusió 
entre els nostres socis i simpatitzants perquè també hi contribueixin a títol individual. 
 
12. Es vol fer una campanya en castellà centrades en “Sí / No; Tú decides”. Els temes seran la 
pobresa energètica, les infraestructures, les pensions i algunes notícies. Hi aportarem 180 
euros i farem difusió entre els nostres socis i simpatitzants perquè també hi contribueixin a 
títol individual. 
 
13. Per a fer més difusió dels àlbums de fotos dels nostres actes parlem de publicar-ne 
l’enllaç a l’IndepenSants. També es poden enviar fotos dels actes i les parades al grup de 
Difusió perquè les facin córrer per les xarxes. 
 
14. Tal com vam decidir dimarts passat, es llegeix la part de l’acta que reflecteix la nostra 
postura. S’informa de diverses novetats i possibles incorporacions a la Plataforma. El proper 
dimarts en tindrem més informació. 
 
 
I en no haver-hi més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada. 
 

 


