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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

21 de novembre de 2017 

 
 
Assistents: Ferrán Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, Griselda Manejas, 

Ricard Mañé, Joan Mollà, M. Carmen Planas, Ricard Pons, Lidia Rodrigo, Christian Selva, Judit 
Torruella, Jesús Ventura i Isabel Vilalta 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Acte de partits dia 29 de novembre 
3. Indepensants 
4. Trobada de la reunió de 'Supercomarcal' (si ha arribat informació) - Efectes col·laterals 
5. Discussió oberta - Futur ANC, data, format, convocatòria 
6. Altres 

 
 
Desenvolupament  i acords: 

 
1. S’aprova l’acta. 

 

2. L’acte de partits es farà a les 19.30 a la sala de Conferències de Cotxeres. Participarà 

María Rovira, diputada per la CUP; Fabián Mohedano, per ERC i Quim Torrà, per JxCat.  

Moderarà Lluïsa Erill. Organitza SMXI. Preparar cartell i enviar pdf al Barcelonès per fer 

difusió. S’acorda imprimir 250 unitats per al divendres 24.  Uns 90 es repartiran entre 

comerços amics i la resta per encartellada divendres 24 i dilluns 27. Recordar fer format 

per a les xarxes i enviar a l’ANC.  Entre diverses propostes s’escull el lema : “Guanyem el 

21-D! I el 22-D, què? 

 

3. Destacar l’acte dels dilluns a la plaça Ramon Torres Casanova (font nova). Amenaces de 

violència post 1 Octubre. Parem atenció a la campanya per desmotivar el vot. Les 

mentides. El bombardeig mediàtic. 

 

4. Aquesta trobada la convocava Sant Cugat i van participar diverses AT. Com a 

conseqüència, es va demanar reunió a Agustí Alcoberro, que es farà dijous 23 a les 18:00 

h al carrer Marina (assistiran dos membres voluntaris).  

A la convocatòria del dissabte 25 a les 9:30 (amb ubicació per definir) hi assistirà un 

voluntari de l'equip de coordinació. Es parlarà de: 

1) paper AT en relació al SN i territori actualment, 

2) què hem de fer fins el 21-D i 

3) què hem de fer a partir 22-D. 

Hi ha proposta d´AGO extraordinària de la comissió que prepara les eleccions de 
l’Assemblea de l’any 2018. 
 

5. Es proposa fer una reunió d'associats per divendres 24 de novembre per intercanviar 

opinions i per recollir propostes.  

Es comencen a fer gestions per la sala d’Actes de Cotxeres o Centre Social.  
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S'acorden les accions:  

- Enviar convocatòria per correu als associats. 

- S'organitzen i distribueixen responsabilitats i tasques: gestió del temps, donar paraules, 

 secretari, dinamització.   

- Es distribueix la durada de la reunió com segueix: 

1)  Discussió:  resum del que hem fet fins ara (30’) 

2) Parlem del que farem fins el 21-D, incloent campanya (45´) 

3) Què hem de fer després del 21-D (45´) 

 

6. Altres: 

1) Surt la proposta de fer una concentració a Barcelona a la mateixa hora que es fa la 

manifestació de Brussel·les el 7 de desembre. Quedem de transmetre la idea al 

Barcelonès. 

2) Control recompte, com es pot fer. 

3) Bossa apoderats, la gestiona el SN . 

4) Un dels temes que volíem tractar era el de la caixa de Solidaritat, però ja ha estat 

explicat recentment. 

5) Comentar amb els partits el tema de la bossa d’apoderats i recompte. 

6) Fer escrit a Sants 3 Ràdio pel 20è aniversari. Demanar de fer #FF.  

7) Es fa la proposta de facilitar la feina de fer cartes per la gent que tenim a la presó. 

Finalment es concreta repetir les adreces a la web. 

 
Donem per finalitzada la reunió a les 21:30 
 


