
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

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

1. Aprovació de l'acta del 27 de juny  
2. Valoracions de les darreres activitats 
3. Caminades “Apunta’t Al Sí” 
4. Campanyes pel referèndum 
5. Propera assemblea ordinària (6 de juliol) 
6. Samarretes al local 
7. Responsable de la manifestació de l’11-S 
8. Voluntaris i organització de l’11-S 
9. Acte de la Festa Major de Sants 
10. Parades d’agost 
11. Proposta de Línia Sants 
12. Tema per al proper IndepenSants 
13. Campanya de difusió del Sí al referèndum 
14. Demanda de l’ANJI per tal que l’ANC recolzi Santiago Espot 

 
1. S’aprova l’acta de la reunió del 27 de juny, amb les esmenes corresponents. 
 
2. La Festa de voluntaris del 28 de juny a Cotxeres es valora positivament. Hi va haver una 
bona participació i un bon aperitiu. Es comenta traslladar al Secretariat l'agraïment a 
Bonpreu. La distribució de domassos pel SI a la Pl. d’Osca també es valora positivament: el 
número de domassos ha passat de 2 a 10-12. El proper repartiment de domassos és farà a 
l’edifici que hi ha al C/ Constitució, davant del C. Mossèn Amadeu Oller. Es proposa trobar-
nos davant de Sant Medir el dimecres 12 de juliol a les 20h. 
 
3. Caldrà que el Barcelonès editi un calendari amb les AT responsables de les caminades. El 
recorregut hauria de ser sempre el mateix, i més curt (d’entre 30 i 45 minuts). També caldria 
anar i tornar pel mateix lloc i no passar mai semàfors en vermell. Mirarem de mantenir-les 
durant tot l’Agost, independentment del nombre d’assistents, sempre que hi hagi una AT 
responsable de l’organització. Volem saber quanta gent hi participa de cada AT. Desestimem 
acabar-les amb la coreografia de la cançó “Endavant les Atxes”, tal com s’havia proposat.  



El Barcelonès hauria de fer una nota de premsa. També es proposa, de cara al setembre, fer 
caminades per Sants altre dies de la setmana, i fer-ne difusió als nostres socis i simpatitzants 
per animar-los a participar-hi. 
 
4. Sants-Montjuïc pel Referèndum 2017: Es llegeix el manifest, es comenten les adhesions i 
es deixa per a l’assemblea del 6 de juliol la presentació de la nostra adhesió a la campanya. 
Referèndum pel SI: Es comenta que el 9 de setembre es farà un acte al barri de La Marina i 
es deixa per a l’assemblea del 6 de juliol la presentació la nostra adhesió a la campanya. 
 
5. Repartim el tema que tractarà cada membre de Coordinació a l’assemblea ordinària del 6 
de juliol. Durant l’aperitiu es projectarà el vídeo de l’acte a Cotxeres del 28 de juny. 
 
6. Al juliol el local romandrà obert cada dilluns i dimecres de 18h a 20h. A l’agost, romandrà 
tancat de l’1 al 15 i obrirem el 16; i del 21 d’agost al 8 de setembre obrirem cada dia de 
dilluns a divendres de 18h a 20h, excepte el 25 d’agost, que estarà tancat per coincidir amb 
el nostre acte de Festa Major. Començarem la campanya demanant 300 samarretes variades 
a la botiga de l’ANC. Aquesta activitat durant les vacances requerirà un responsable 
d’ingressar periòdicament els donatius recaptats. Designem aquest responsable, que tindrà 
el número del compte corrent. 
 
7. Els organitzadors de l’acte de l’Onze de Setembre d’enguany demanen una persona de 
contacte de la nostra AT. Designem qui serà aquest responsable i qui hi col·laborarà. 
 
8. S’enviarà un correu electrònic a tots els socis i simpatitzants demanant-los la seva 
col·laboració. Si la seva resposta és afirmativa se’ls demanarà un telefon de contacte. 
 
9. El 25 d’agost farem un assaig de l’acte de la Diada, i una parada doble amb un aperitiu. 
 
10. Els dies 19, del 21 al 26 agost i del 4 a 8 de setembre es faran a la Pl Ramon Torres (Font 
Nova). El 2 i 9 de setembre les farem a la Pl de La Marina. 
 
11. La  revista Línia Sants ens demana si voldrem fer una campanya extraordinària de 
publicitat de cara al referèndum. Desestimem la proposta. 
 
12. El tema per al proper IndepenSants serà l’acte de presentació de les garanties per al 
Referèndum del Teatre Nacional de Catalunya. 
 
13. Barcelonès ens proposa fer una campanya de difusió del SI, mitjançant plafons de plàstic 
penjats al fanals com la que es va fer pel plebiscit del 27 de setembre de 2015. S’aprova la 
proposta. 
 
14. A petició de l’ANJI s’acorda preguntar al SN si s’ha donat suport al president de Catalunya 
Acció, Santiago Espot, que serà jutjat per l'Audiència Nacional per ser l’autor del manifest de 
la xiulada al rei i l'himne espanyols a la final de la Copa del Rei del 2015. També acordem 
portar aquesta petició al Barcelonès. 
 
I en no haver-hi més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada. 

 


