
 

 

 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

18 de juliol de 2017 
 
 
Assistents: Albert Cabús, Clara Delgado, Mario Garcia, Carme Jaume, Ricard Mañé, Francesc Mercader, 
Joan Mollà, Neus Peraire, Jesús Ventura. 
 
 
Ordre del dia : 

1. Aprovació de l’acta de l’11 de juliol 
2. Acte per a la campanya del setembre 
3. Tema central del proper Indepensants 
4. Acte de la Festa Major de Sants (25 d’agost) 
5. Propers actes 
6. Propera assemblea ordinària (31 d’agost) 
7. Manifest de la Plataforma "Sants-Montjuïc pel Sí" 
8. Proposta d’Òmnium-Sants de repartir material de l’Assemblea 
9. "Crida per la Democràcia" d’Òmnium 
10. Gorres i paipais 
11. Publicacions als mitjans 
12. Organització de l’Onze de Setembre 
13. Campanya dels domassos als balcons 

 
1. S’aprova l’acta de l’11 de juliol, havent-hi fet les modificacions pertinents.   
 
2. Es decideix fer una Xerrada a la Fresca el 14 de setembre a la Pl Ramon Torres Casanova conjuntament 
amb la sectorial de Dones per la Independència. Hi parlarem de pensions i d’altres temes que proposi 
aquesta sectorial. Ens hi posarem en contacte. Es gestiona la infraestructura necessària: tarima, equip de so 
(nostre i de L’Hospitalet), 120 cadires, etc. Demanarem el permís corresponent. El nom de l’ate serà “Per 
què convé el Sí?”. 
 
3. El tema central del proper Indepensants seran els canvis al govern, que enforteixen el procés. 
 
4. Durant la Festa Major posarem una parada amb música i informació i, el dia 25 d’agost a les 19h farem 
un acte amb l’eslògan “A Sants ens apuntem al Sí”. El programa serà el següent: A les 19h ens trobarem a la 
Pl Ramon Torres Casanova, amb el domàs i/o la samarreta del Sí. A les 19:15h farem una caminada pel barri 
a l’estil de les d’”Apunta’t al Sí” mentre repartim fulletons. A les 19:45h ens retrobarem a la Pl Ramon 
Torres i a les 20h hi haurà uns breus parlaments. A les 20:15h farem l’assaig de la Diada amb un Sí dibuixat 
a terra. Hi participarà tot el públic assistent: farem un signe “+” amb els Sí. Es faran fotos i vídeos des dels 
balcons dels veïns i a peu de carrer. Gestionarem la presència dels castellers perquè aixequin un pilar al 
costat del “+”. Finalment a les 20:30h hi haurà un brindis popular i un petit aperitiu, amb fartons i begudes. 
Caldrà remarcar, al cartell, que la gent vingui amb el domàs o la samarreta del Sí. 
 
5. Informarem a través de les xarxes socials dels actes que es faran en el marc de la presentació del web de 
garanties.cat. també informarem el Centre Social de la celebració de l’acte de Capvespres Oberts “L’abans i 
el després de l’1 d’octubre”. 



 

 

 
6. La propera assemblea ordinària de Sants-Montjuïc per la Independència tindrà lloc el 31 d’agost a les 
19:30h al Centre Social de Sants. 
 
7. A la sessió del 12 de juliol de la plataforma “Sants-Montjuïc pel Sí” es va acabar de redactar el manifest. 
Consultarem si es pot publicar al nostre web. Tira endavant l’acte a La Marina amb Carme Sansa, Antonio 
Baños i el moderador Màrius Serra. Es proposa posar-hi música. El 7 de setembre es presentarà el manifest 
a la Biblioteca Francesc Candel. 
 
8. Proporcionarem a Òmnium Cultural de Sants-Montjuïc 200 domassos i fulletons. No els els cobrarem, 
però ens informarem de la necessitat de demanar-ne la voluntat per a rescabalar-ne el cost. 
 
9. Per tal de sumar esforços, Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional catalana fan campanyes 
diferenciades. La campanya d’Òmnium és la de la “Crida per la Democràcia”. 
 
10. Es decideix encarregar 1.500 gorres per a repartir durant l’acte de la Festa Major (25 d’agost) i l’11 de 
Setembre. Es desestima la proposta de fer paipais, doncs el pack de la samarreta ja en porta un. 
 
11. Ens falta presentar 3 articles fins el setembre. S’acorda dividir els arguments del fulletó de les 7 
Respostes per als dos primers d’aquests articles, i deixar-ne un sobre pensions per a publicar-lo en últim 
lloc. 
 
12. Tenim tres trams que organitzarem conjuntament amb la territorial de Poble Sec. 
 
13. Aquesta setmana embustiarem dues escales de la Gran Via i una del C/ Sant Fruitós. Dilluns 24 de juliol 
entregarem els domassos als veïns que en vulguin. 


