
 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

11 de juliol de 2017 
 
 
Assistents: Albert Cabús, Ricard Mañé, Francesc Mercader, Joan Mollà, Neus Peraire, M. 
Carme Planas, Lídia Rodrigo, Christian Selva, Jesús Ventura, Maria Vila. 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta del 4 de juliol 
2. Valoració de l’assemblea (6 de juliol) i de la reunió de l’AS d’administració pública (10 

de juliol) 
3. Tema per al proper Indepensants 
4. Informacions del Barcelonès 
5. Caminada "Apunta't al Sí" 
6. Permanències durant l’estiu 
7. Paper de les AT de Poble-sec i Sants-Montjuïc l’11-S 
8. Parades d'agost i setembre 
9. Garanties.cat 
10. Domassos a un edifici de la Gran Via 

 
1. S’aprova l’acta de la reunió anterior, havent-hi fet les modificacions pertinents. 
 
2. Assemblea del 6 de juliol: Va haver-hi poca assistència (42 persones). Es decideix que la 
propera sigui extraordinària, tant pel moment polític com per intentar captar més atenció, i 
que es faci el 31 d'agost. Reunió AS Administració Pública: Assistència força bona (unes 300 
persones). Sinforma que hi ha un vídeo de l'acte. 
 
3. El tema central del proper Indepensants serà el 7è aniversari de la manifestació del 10 de 
juliol de 2010. 
 
4. Motorada: ben organitzada, però amb poca assistència. L’Hospitalet: L'AT agraeix la 
participació a l'acte de suport a Anna Simó i Meritxell Borràs. 11-S: Enviaran detalls concrets 
de l'organització i dels trams. BusCat: té un cost de 125€/dia, als quals cal afegir l’IVA i el 
combustible (sense conductor, que necessita carnet de camió). Es busca un pàrquing proper 
per a economitzar el combustible i el temps. Campanya del Sí: Hi ha un equip de 
professionals dissenyant la campanya, que s’accelerarà properament. De moment només és 
de l'ANC. Se’n farà una potent difusió per les xarxes socials. Presentació de "Garanties.cat": 
s'està organitzant una presentació massiva a Barcelona i altres localitats (unes 40), de manera 
simultània, per al 19 de juliol. Encara no se sap on es farà. El web és de Junts Pel Sí i l'ANC hi 
dóna suport organitzatiu. Es promouran les tres presentacions al Barcelonès (Barcelona, 



Badalona i L'Hospitalet) a través de Facebook. Fira de Grups d’Immigrants: L’AT de Sagrada 
Família proposa organitzar-ne una per al 16 o el 17 de setembre. Marxa de Torxes: Hi ha una 
proposta de fer-ne una d’unitària a tot Barcelona. Però es decideix no fer cap canvi aquest 
any i valorar-ho per a la del 2018 si guanya el SÍ. Gràcia: L’AT demana voluntaris i participació 
a l’assaig de l’acte de la Diada que faran el 16 d’agost. 
 
5. Dins dels torns rotatius d’organització d’una de les caminades pel Sí al #referèndum per 
cada territorial del Barcelonès es proposa que la nostra organitzi la de l’1 de setembre. 
 
6. Es decideix quin membre de l’equip de Coordinació serà responsable de cadascuna de les 
permanències dels dilluns  24 de juliol, 7 i 21 d’agost i 4 de setembre. Cada dia que s'obri hi 
haurà una persona de coordinació. 
 
7. Per a decidir si Poble Sec per la Independència i Sants-Montjuïc per la Independència han 
de funcionar com a una sola territorial o com a dues independents de cara a l’organització de 
l’acte de l’Onze de Setembre, la de Poble-sec exposa que, per les consultes realitzades entre 
els seus membres, volen que segueixi sent considerada una AT com qualsevol altra.   
Aquesta decisió es comunicarà al Secretariat Nacional. 
 
8. S'han demanat els permisos per a les parades en horari d'estiu de 18h a 21h. N’hi haurà 
una al nostre acte de la Festa Major (25 d’agost), del qual s’elabora el programa: A les 19h es 
farà una concentració a la Pl Ramon Torres Casanova i s’iniciarà una caminada en columnes 
per quatre carrers confluents. A les 20h es farà l’assaig de la formació del Sí o el signe “+” i, a 
les 20:30h, un petit aperitiu. Es demanen els permisos corresponents al Consell del Districte i 
a la Guàrdia Urbana. 
 
9. Aquest punt ha quedat tractat al 4., en parlar del Barcelonès. 
 
10. Per posar domassos del Sí al referèndum a edificis es farà una bustiada prèvia, el dimecres 
12 de juliol a les 20.10h des de les escales de Sant Medir i un repartiment final el dilluns 17. La 
següent bustiada serà els dies 20 o 21 de juliol a la Gran Via de les Corts Catalanes, repartint-
hi domassos el dilluns 24. 
 
I en no haver-hi més temes a tractar, acaba la reunió a les 21.20h. 
 
   
   
 

 
 
 


