
 

 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

14 de novembre de 2017 

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

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

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Valoració Assemblea dia 9 – propostes 
3. Valoració Acte dissabte 11 
4. Resposta del Secretariat Nacional al nostre escrit 
5. Informació Barcelonès (13 novembre) 
6. Indepensants 
7. Viatge a Brussel·les 
8. Acte amb polítics dia 29 o 30 ? 
9. Article Albert C. al Secretariat Nacional 
10. Altres 

 
 
Desenvolupament  i acords: 

 
1.  S'aprova l'acta del 7 de novembre. 

 

2. Valoració assemblea del 9/11/2017: 

Assistència de unes 45 persones i es valora positivament la participació 

Es fan les següents propostes: 

·  Crear una bossa de voluntaris 

·  Propulsar una taula de recompte de resultats 

·  Fer campanya de empreses de serveis/subministres del Barcelonès 

·  Demanar informació sobre la caixa de solidaritat 

·  Es demana fer resum dels acords presos a les assemblees de socis i simpatitzants de SMxI 

 

3. Valoració Acte del dissabte 11/11/2017: 

Èxit rotund d'assistència i espectacular la visualització de les llums dels mòbils il·luminant tota 

la manifestació.  

Es comenta que ens va mancar donar informació als socis que portàvem material per la 

manifestació. 

Es ressalta la gran quantitat de participants vers les manifestacions dels adversaris.  

Es valora la aportació d’ànims a nosaltres mateixos.  

 

4.  Resposta del Secretariat Nacional al nostre escrit: ens contesten punt per punt, la qualifiquen 

de afilada i ens donen la raó.  

Nosaltres considerem que el nostre escrit provoca la consulta feta telemàticament recientment.  



 

5.  Informació del Barcelonès: 

·  Disposarem de plantilles (botiga ANC) per pintar pareds i terra. 

·  Eleccions 21/11; preparen comissió per fer campanya centrada en contra del 155; divulgació 

de les avantatges de la República, insistir en que no som autonomia i en la implementació 

de la República.  

·  Col·laborar amb els partits, formar i fer una bossa de voluntaris per fer d’interventors i 

apoderats. 

· Caixa de solidaritat; han informat de les sancions que ha pagat l’ANC. 

·  La Crida organitza acte a la plaça Sant Jaume el dijous 16/11 a les 20:30h. Es repartiran 

1500 torxes.   

·  Passejades divendres a plaça Catalunya; portar mocadors grocs, llaços grocs, llums… no es 

concreta res. 

·  Gran Recapte necessita voluntaris i ens demana fem crida per que la gent s’apunti. Es diu 

que cada AT decideixi el que ha de fer.  

·  Accions proposades: Concentracions a consolats, penjar cartells en altres països, canviar el 

missatge dels cartells posant “perseguits” si estan fora de la presó.   

·  Desestimen fer recompte a les taules ja que ho fan els partits. 

·  Retornar rebuts subministres; no diuen res.  

 

6. Indepensants: considerar la República, manifestació 11/11… 

 

7. Viatge a Brussel·les 7/12/2017:  

·  Autocars l’organitza el Barcelonès. Import aproximat 120-150€  

·  Avió l’organitza el secretariat de l’ANC. Vol charter import aproximat 250-330€ inclou 

autobús aeroport-ciutat. 

En ambdues opcions es continuarà recollint totes les alternatives i s’’informarà.  

 

8.  Acte amb polítics el 29 o 30/11: Es parlarà amb en Joan Manuel P. per veure les possibilitats 

de fer-lo.  

 

9.  Article de l’Albert C. al Secretariat Nacional: avui 14/11 es publica al nostre web. Es concreta 

fer-ne difusió sobre tot als medis que emprin equivocadament l'expressió "ex" suggerint la 

seva correcció.  
 

10. Altres:  

·  Del nostre comunicat fet al secretariat i que s’ha filtrat a La Vanguardia, el Diari La Marina i 

EFE ens demanen una entrevista. Els contestaren que no fem cap entrevista al respecte.  

·  Via Telegram es proposarà al Barcelonès que facin domassos amb el llaç groc.  

·  Sants 3 Ràdio: fan commemoració el 24/11amb un sopar que val 6€. Hi assistirà una 

persona de coordinació.  
 


