
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

27 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, Christian Selva, Jesús 
Ventura, Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 20 de juny  
2. Frases de Jordi Ratés i eslògans de Blanca Serra 
3. Festa sorpresa del dimecres 28 de juny a l’Auditori de Cotxeres 
4. Permanència al local del dimecres 28 de juny 
5. Preparació de l’assemblea ordinària (6 de juliol) 
6. Acta “Activem Sants pel Referèndum” (21 de juny) 
7. Plataforma “Coordinadora pel Sí” 
8. Estat de la comptabilitat de la territorial 
9. Tema per al proper IndepenSants 
10. Marxa de Torxes 2017 
11. Campanya dels domassos 
12. Informació de la reunió del Barcelonès (26 de juny) 
13. Altres temes 

 
1. S’aprova l’acta de la reunió del 20 de juny, amb les esmenes corresponents. 
 
2. S’han elaborat un seguit de frases i eslògans. Ens posarem en contacte amb la persona 
que ho coordina, per informar-nos-en. 
  
3. Els voluntaris estan convocats a l’Auditori a les 15h, una estona, i hi tornaran a les 17:30h. 
L’acte comença a les 19h. No en tenim més informació. 
 
4. Demà no obrirem el local. Només hi anirà algú per a deixar l’equip de so a l’Engranatge. 
 
5. Dijous 6 de juliol a les 19:30h a la Sala d’actes (4a planta de l’edifici de Pl Bonet i Muixí). 
L’ordre del dia serà el següent: 1. Valoració del moment polític; 2. Presentació de la sessió 
del 28 de juny; 3. Adhesió a diferents plataformes; 4. Actes realitzats i en curs; 5. Estat de 
comptes; 6. Torn obert de paraules. Al final hi haurà un aperitiu. 
 
6. Ja s’ha enviat l’acta a Coordinació i hi ha un esborrany del manifest. La propera reunió és 
el dijous 29 a les 19h. al Centre Social. Es pretén fer presentació a mitjans de comunicació. 



7. La Plataforma Sants-Montjuïc pel Referèndum ja s’havia reunit prèviament per facilitar la 
coordinació de les entitats i partits que en formem part i evitar que ens trepitgem a l’hora de 
programar activitats. Possiblement es farà un gran acte per defensar el Sí al barri. 
 
8. Acabem el trimestre una mica justos, però al juliol rebrem l’ingrés de quotes de socis. 
 
9. El proper IndepenSants serà sobre l’acte de demà a Cotxeres, o bé sobre la 
internacionalització del procés. 
 
10. Es farà a Hostafrancs. Fins dissabte es poden proposar lemes, que es votaran diumenge i 
dilluns. A l’acta de la comissió –que es va enviar ahir- hi ha els enllaços als documents. El 
manifest el llegirà l’Aina Torres. S’enviarà a les altres territorials una invitació a participar a la 
nostra marxa. 
 
11. Es comenten diversos edificis al barri on hi ha domassos penjats, i la conveniència de fer-
ne fotos per a la seva difusió. Es valoren zones on seria interessant parlar amb els veïns i 
s’escull la Plaça d’Osca. S’adaptarà el document de la bustiada anterior i s’embustiarà el 
Dijous 29 a les 11h i a les 17h. Dilluns 3 a les 20h. es portaran els domassos. També es duran 
cartells als establiments amics i, la resta, s’encartellaran. 
 
12. BusCat: Demà estarà arreglat. Fa falta un conductor amb permís de conduir camions. 
BNS – Àgora i acte amb empresaris: Es van valorar positivament. Van estar molt bé i es van 
complir els temps. Caminades Apunta’t Al Sí: Es farà un calendari per tal que s’hi apuntin les 
AT organitzadores. Ja s’ha aprovat el recorregut, que serà el mateix que el de fa dos 
divendres. Imitant aquestes caminades, L’Eixample i Sant Antoni en faran pels seus carrers 
un altre dia de la setmana. 11-S: Sabem que hi haurà 47 trams a Passeig de Gràcia/Aragó i 
que no hi haurà pantalles, però hi haurà so. S’està treballant el tema dels walkie-talkies. 
Motorada per la Independència: Serà el 9 de Juliol. Dia de la Independència de Bolívia: Es 
tramita poder-hi posar una parada. L’Ajuntament de L’Hospitalet ha començat la campanya 
pel no. Dilluns dia 3 acte a les 19h. a la Pl de l’Ajuntament. Demanen assistència. S’hi 
distribuiran fulletons amb lemes curts. Gràcia comença i altres AT s’hi poden afegir. De 
moment, nosaltres, no. Es proposa fer Estels pel sí. Pàgina web del Barcelonès: Es parla de 
posar-hi publicitat. Es valorarà a la propera reunió. Nosaltres creiem que s’ha de seguir com 
fins ara. 
 
13. Es comenta que la base de dades permet filtrar els socis i simpatitzants per la data 
d’adhesió, de manera que se’ls podran enviar correus específics. 
 
 
 
I en no haver-hi més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada. 
 

 


