
 

 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

7 de novembre de 2017 

 
 
Assistents: Ferran Alejandre, Albert Cabús, Maria Cardús, Clara Delgado, Carme Jaume, Ricard 

Mañé, Griselda Manejas, Francesc Mercader, Joan Mollà, Neus Peraire, M. Carme Planas, Ricard 
Pons, Judit Torruella, Jesús Ventura, Maria Vila i Isabel Vilalta 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Informació del CDR 
3. Accions de futur. Què hem de fer? Debat per propostes a l’Assemblea 
4. Indepensants 
5. Altres 

 
Desenvolupament  i acords: 
 
1.  S'aprova l'acta del 31 d'octubre sense cap canvi. 
 
2.  Hi ha hagut diferent trobades: 

* Comissió "Informació i debat de defensa no violenta" (enpeudepau.cat): en la qual s'ha 
explicar la importància de la confiança en un mateix i es van donar instruccions 
aconsellables per a una protecció eficaç. 

* Assemblea (dissabte tarda): Es va debatre els temes: eleccions, si o no; les possibles 
trampes en el recompte; la manifestació anti-feixista del 18 de novembre; i, finalment, sobre 
la convocatòria de vaga del 8 de novembre (caràcter de les mobilitzacions, llocs de 
concentració, horaris, etc.). 

 
3.  Es torna a posar l'èmfasi en el caràcter pacífic de les accions que es puguin dinamitzar abans 

del 21-D per evitar que puguin tenir arguments com per suprimir les eleccions. Al respecte, es 
fa una pluja d'idees sobre com haurien de ser per tal d'explicar a l'assemblea de d'associats de 
l'11 de novembre els criteris i característiques que haurien de tenir les accions: més 
contundents, totalment pacífiques, amb repercussió econòmica...  
Es valoren diverses propostes d'accions per ser plantejades o debatudes en la propera 
assemblea en la que també s'espera que hi hagi força aportacions. 
 

4.  Es proposen tres temàtiques: la vaga general (8/11), la compareixença davant del TSJC de la 
Mesa del Parlament (9/11) i la manifestació a favor de la llibertat dels presos polítics (11/11). 
Pel que fa al to del redactat, aquest hauria desbordar amb democràcia. 

 
5.  Es plantegen els temes següents: 

* L'activació del doodle de permanències. 
* El calendari de la propera assemblea: 14 o 13 de desembre. 
* L'organització d'un acte amb partits polítics del barri: 29 o 30 de novembre. 
* La convocatòria per assistir a la manifestació del dissabte 11 de novembre: Plaça de Sants a 

les 15h. S'acorda fer pancarta, un llaç gegant damunt d'un suport, llaços petits i portar 2 
megàfons. 

 


