
 

 

 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

25 de juliol de 2017 
 
 
Assistents: Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume, Francesc Mercader, Joan Mollà, M.Carme Planas, 
Christian Selva, Ricard Mañé i Neus Peraire. 
  
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 18 de juliol. 
2. Tema per al proper Indepensants. 
3. Logística de l’acte de Festa Major (25 d’agost) 
4. 11 de Setembre 
5. Altres 

  
 

1. S’aprova l’acta del 18 de juliol, havent-hi fet les modificacions pertinents.  
 
2. El tema central del proper Indepensants serà el President Carles Puigdemont i el Govern: la seva fermesa 
i determinació per a tirar endavant el referèndum.  
 
3. Els permisos estan demanats. No hi haurà cadires, però concloem que no faran falta perquè és un acte 
participatiu i la gent estarà dempeus. Si alguna persona necessita seure, a la plaça ja hi ha bancs. Es faran 
gestions perquè vinguin Jordi Sànchez (president de l’Assemblea) o Natàlia Esteve (vice-presidenta) per als 
parlaments. Línia Sants ens ha demanat informació sobre l’acte per a publicar-la en un article. Al final de 
l’activitat hi haurà un brindis. Convindria fer una tarima petita (per exemple, amb palets), que es cobrirà 
amb tela negra. Farem una enganxada de cartells el 17 d’agost, després de la primera reunió de 
Coordinació en tornar de vacances. Se n’han de fer 200 exemplars. Igualment repartirem octavetes a la 
parada del 16 d’agost i al pregó, que aquest any es farà el 19 d’agost. En demanarem 500. S’han fet 
gestions per a demanar als Castellers de Sants que facin un pilar. 
 
4. Per correu ha circulat la informació de la reunió de responsables de cada AT al C/ Marina, amb tots els 
detalls. Hi haurà quatre pancartes de 256 metres quadrats (16m x 16m), que es portaran entre 36 persones 
cadascuna. S’hi incorporarà un dispositiu perquè es puguin portar alçades. Demanen voluntaris per a 
poder-ho fer, que tinguin la condició física necessària per aguantar el pes de les pancartes durant força 
estona. A banda hi haurà pancartes de 25 metres quadrats (5m x 5m) que es posaran a Pl Catalunya i que, 
des d’ara, estaran disponibles per als assajos estiuencs. En podem demanar una o dues per al nostre acte 
de la Festa Major de Sants. Assignem les responsabilitats per als nostres trams (de 301 al 303): Un 
responsable de la territorial i un responsable per a cada tram. El 303 el portarà la territorial de Poble Sec. 
Se suggereix que durant la concentració els responsables se situin a les parades per a facilitar-ne la 
localització. Es farà una formació per a l’ús dels walkie-talkies. Voluntaris: Se’n necessitaran de 20 a 30 per 
cada AT receptora (nosaltres) i de 15 a 20 per a cada AT emissora. Les funcions bàsiques seran ser a les 
parades, informar a les cruïlles, senyalitzar els trams, tasques d’informació i seguretat, accesos al transport 
públic, establir un perímetre per a les pancartes, etc. Sonorització: Serà centralitzada. Per a cobrir-ne el 
pressupost cada AT aportarà 3 euros per cada soci de ple dret. Canvi de samarreta: Inicialment els 
assistents portaran la samarreta que vulguin. Quan es faci un avís, del qual caldrà fer difusió, tothom es 
posarà la samarreta d’enguany. Donatius: Faran falta voluntaris per a recollir els donatius que es rebin 



 

 

aquell dia. S’està acabant de decidir si caldrà alguna acreditació per cada territorial per a portar el material 
amb furgoneta al tram assignat. Altres: Acordem fer dues parades (una a cada banda). Es comenten els 
espais disponibles més adients. Els dies previs a la Diada es farà un intensiu de parades; se’n donaran 
detalls més endavant. Hi ha llibertat pel que fa a la decoració. Entre les 16h i les 17h hi haurà animació: 
castellers, tabalers, etc. S’organitza de manera centralitzada. Aprovem la gorra de cartolina i en corregim 
ortogràficament el text. 
 
5. Article La Marina: El proper es publica el 12 de setembre. Acte amb Dones per la Independència: 14 de 
setembre. Cal demanar les cadires. Es faran els contactes oportuns per a portar persones conegudes. 
Barcelonès: El 17 de setembre s’organitza una bicicletada amb el lema “Pedalada pel Sí” entre Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs. Demanen voluntaris per a les cruïlles. Es van valorar 
diferents actes. A la presentació de Garanties.cat a Badalona hi havia poca gent. A Sarrià estava ple. A Sant 
Andreu es va omplir fins la meitat. L’acte amb Anna Simó a L’Hospitalet va omplir prop del 80% de la sala. A 
Sant Martí es va fer una motorada. Pel que fa a les caminades pel Sí falta trobar una AT per a la 
responsabilitat rotativa dels dies 11 i 18 d’agost. L’Eixample suggereix que els motxillers puguin repartir 
informació per evitar que, quan un vianant pregunti, es trenqui la fila. Es van tractar diversos aspectes 
d’aquestes caminmades i es va considerar positiu que es cridéssin consignes i es mantingués un mateix 
recorregut. Per al Bus.cat hi ha dos conductors. A Sant Andreu el faran servir el 16 de setembre. Ja hi ha un 
pàrquing que costa 175 €/mes, del qual es farà càrrec el Barcelonès. Es vol pressionar els ajuntaments que 
es posicionin contra l’1 d’octubre, com ja s’ha fet a Santa Coloma. Cal fer difusió de la Caixa de Resistència, 
fent-ne córrer la informació per les xarxes socials. Gràcia farà un mosaic de colors el 16 d’agost i demanen 
que en fem difusió. Esperarem que disposin del cartell. També es comenta que al C/ Marina hi ha una 
revista amb dos articles; algunes territorials no l’han recollit. Pel correu de Coordinació de la nostra AT 
circula informació sobre l’acte de la plataforma Sants-Montjuïc pel Sí previst pel 9 de setembre. Caldrà un 
fons d’escenari. Nosaltres hi podem aportar la tela negra. Pel que fa a la campanya dels domassos als 
balcons se suspèn fins a primers de setembre. 
 
I en no haver-hi més temes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 21:30h. Es convoca la propera per 
al dijous 17 d’agost. 


