
 
 

 
ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 

 
13 de juny de 2017 

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

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (6 de juny) 
2. Valoracions d’actes fets 
3. Reunió de Barcelonès  (12 de juny) 

4. Tema per al proper Indepensants 
5. Àgora d’incidència política (15 de juny) 
6. Multiparades 

7. Articles per a publicar 
8. Festa Major de Sants 
9. Plataforma en suport del referèndum 
10. Marxa de Torxes 

11. Parades 
12. Repartiment d’informació 

 
1. S'aprova l’acta, afegint-hi els comentaris fets per correu. 
 
2. 2ª caminada “Apunta’t al Sí”: Hi va haver una mica més de gent que a la primera. Els 
domassos són més vistosos que les samarretes. Considerem que fóra bo tenir un protocol de 
tancament d'acte, decidir què fer i fer sempre el mateix. S'hauria d'enfortir la difusió per les 
xarxes i enviar un correu als adherits per a animar-los a participar-hi. Concentració a Montjuïc: 
Hi va haver problemes de so. Va ser un acte dinàmic, però massa llarg (fins i tot havent-se 
escurçat respecte de la idea original). Es valora positivament que el manifest el llegís en Pep 
Guardiola, oimés que ho fés en 3 idiomes. Concentració en suport de Nuet: Es considera que 
l'assistència va ser prou bona. Xerrada Albert Pont: Va tenir una assistència moderada i s'hi 
van veure noves cares. El contingut va ser bo. 
 
3. Fòrum Empresarial - Creiem en Catalunya: Format per la sectorial d'empresaris de l'ANC i 
persones a títol individual. Demanen ajuda per omplir l'acte que faran el 20 de juny a les 19h a 
l'Auditori Axa Illa Diagonal. Farem una crida als adherits perquè hi assisteixin, posant èmfasi en 
si són empresaris (autònoms o no), atès que l’acte va dirigit a ells, tot i que que és interessant 
per a tothom. Campanya a Facebook: Es farà una campanya de publicitat durant 15 dies amb 
un cost de 100€. Concretament es publicitaran els actes de les diverses ATs a perfils d'usuaris 
que no en són seguidors, per a aconseguir més seguidors a la pàgina de Facebook del 
Barcelonès i més assistents a aquests actes. Campanya d'Estiu: De moment només hi ha la 
campanya de l'ANC, a l'espera de fer la unitària amb les altres entitats. Hi haurà samarreta per 



a la campanya d'estiu, que serà també per a la la Diada. 3 euros del seu cost seran per a 
finançar la campanya. Bus.cat ofereix el seu vehicle per a l'ANC de manera gratuïta, pagant 
només la benzina i el conductor, pel que faci falta. 
 
4. Hi ha 3 propostes: La data i la pregunta del referèndum, l’acte a Montjuïc, i l’alerta 
permanent durant les vacances. 
 
5. L’acte ja està preparat. Decidim enviar un correu als adherits i simpatitzants. 
 
6. S'han acabat les multiparades. Els organitzadors n’ofereixen el material pel que faci falta: 
per alguna parada com la de Plaça Catalunya, etc. Es farà un informe sobre tota la feina feta i 
s'enviarà al Barcelonès. 
 
7. S'han acabat els articles de Fem Futur. S'ha demanat si n'hi haurà d'altres dins la nova 
campanya, atès que tenim contractes amb La Marina Digital i Línia Sants per publicar-ne. Fins 
el setembre en farien falta 7 per a Línia Sants i 3 o 4 per La Marina Digital. Es considera que es 
poden aprofitar els articles publicats al web i sense versió en paper, que no siguin massa llargs. 
Tot i així se'n hauran de fer de nous. El proper article per a Línia Sants serà sobre l’atur juvenil; 
el de La Marina Digital serà “Això no es toca”, d'Empar Moliner. 
 
8. Ens han demanat un article sobre l'acte que pensem fer per festa Major, per incloure'l al 
programa de festes. Es decideix que la setmana vinent farem una pluja d'idees i començarem a 
organitzar l'acte, encara que no tinguem més informació sobre la Diada. 
 
9. Des de la CUP es va proposar un espai transversal dins l'esquerra per defensar el 
Referèndum. Es va parlar amb assistents als debats Constituents i amb Òmnium. Es vol fer una 
trobada el 21 de juny per a convocar més gent. Nosaltres no ho veiem clar: tenim por que 
altres vulguin utilitzar la nostra feina pel seu interès. A més a més nosaltres apostem 
calarament pel Sí: Ja vam fer la campanya pel Referèndum, i ara ens toca la del Sí. Decidim 
que, com a màxim, ens oferim a fer una xarxa de contactes per a activitats particulars, com 
accions de protesta, donar suport en casos de repressió, coordinar activitats, difusió d'actes, 
etc. 
 
10. Dimecres dia 14 hi ha la primera reunió. Aquest any toca fer-la a Sants. 
 
11. Es farà una proposta de calendari i s’avaluarà per a decidir. 
 
12. Com cada mes dedicarem un dia a repartir informació a la sortida de 3 parades de metro, 
Plaça de Sants (L5), Badal (L5) i Mercat Nou (L1). Aquest cop es farà el dimarts 20 a les 7:30h. 


