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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

28 de novembre de 2017 

 
 
Assistents: Ferrán Alejandre, Clara Delgado, Leo Delgado, Griselda Manejas, Ricard Mañé, Joan 

Mollà, Neus Peraire,  M. Carmen Planas, Lidia Rodrigo, Christian Selva, Judit Torruella i Jesús 
Ventura. 
 
 
Ordre del dia: 

1/ Aprovació acta anterior. 
2/ Reunió amb A. Alcoberro, Supercomarcal. 
3/ Indepensants. 
4/ Correu Sants Montjuic 
5/ Informació Barcelonès. 
6/ Acompanyament gent gran. 
7/ Anàlisis reunió dia 24. Parades i permisos. 
8/ Caminades acta dels mossos.  
9/ Altres 

 
 
Desenvolupament  i acords: 

 
1/ S'aprova acta anterior. 
 
2/ Es comenta com va anar la reunió de Supercomarcal, a la que s'hi va assistir. Del 
Barcelonès només van anar Sants i l'Hospitalet. Va quedar clar, pel que va explicar Agustí 
Alcoberro, que és va fer una declaració d'independència simbòlica per por de les amenaces 
rebudes, per part del govern espanyol, motiu pel que tot va anar com va anar.  

Es va qüestionar com s'havia de reestructurar l'ANC a partir d'ara i  reclamar la capacitat 
d'iniciativa de les territorials. Es va fer un llistat d'acords, que queden relacionats en l'acta de 
la esmentada reunió, amb les propostes i altres accions que es podrien portar a terme. Es 
demana pluja d'idees i/o com voldríem que anés l'Assemblea o el nou full de ruta. 
Es proposa comentar tot això a la nostra propera assemblea del 14 Desembre,  i avançar-ho  
per correu electrònic perquè la gent pugui venir amb propostes a fer. 
La propera reunió supercomarcal, es farà el proper dissabte 2 de Desembre a Girona, hi 
assistirà Jesús Ventura. 

Es vol obrir una web, democràcia, pau i llibertat. 
 
3/Indepensants.    Posar 5/6 coses de color groc ( un plàtan, un canari (piolin!) etc). Repartir 
paperetes amb un slogan de cara la campanya pel 21 D, com  “vota en groc” o “pensa en 
groc”.  “Repressió o República” , o d'altres que se'ns acudeixin. Fer un comentari sobre Patricia 
Gabancho i posar un enllaç a la pàgina web amb un article que s'elaborarà.  
 

4/ Correu Sants-Montjuic. Un soci es va queixar que va enviar un correu i no se li ha contestat 
res. 
 
5/ Informació Barcelonès. Es vol recuperar el lema “República o República”. Es demanaran 
permisos per les caminades del divendres. Ho farà un del Barcelonès.  
Respecta al tema d'apoderats i interventors pel 21D que cada territorial s'organitzi i envií la 
informació. 

L'acte que hi havia previst a Brussel·les per la tarda del dia 7 ha caigut! 
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Per la campanya, es volia fer un acte amb una “clau groga”, on hi hagi escrit un missatge, per 
deixar als seients del metro, o en altres llocs. 
 
6/ Acompanyament gent gran. 

a) S'informa que en el acte de presentació del CDR pregunten si el dia de les eleccions hi 

haurà servei d'acompanyament de gent gran per part de l'ANC, i en el cas de que així 

sigui, ells podrien aportar voluntaris. 

 
b) Aquesta presentació es va fer sense permisos i pregunten si per propers actes, podríem 

demanar-ho al nostre nom, es parlarà amb algú altre del mateix CDR per saber si 

aquesta era una demanda pactada o be era una idea de algú en concret expressada de 

forma  espontània. En el cas de que efectivament volguessin que els hi demanéssim 

aquest permisos, es podria mirar en cada cas, depenent de l'acció que el                                                                                                              

generés. 

 
c) El tema de voluntaris per l'acompanyament, es comenta que el passat 1 d'octubre ja es 

va encarregar d'aquest tema,  es complexa i cal diferenciar tipus de voluntaris; amb 

cotxe, amb força (potser per carregar avis a pes – que no carregar-se'ls), etc. depenent 

de les necessitats de cadascun d'ells. Si cal ell s'ofereix per organitzar aquest servei, i 

renunciarà a anar de apoderat. Primer cal crear el grup de voluntaris, anunciant-ho 

abans per correu i whatsapp. 

 
d) El CDR vol crear grups d'observadors pel 21D 

 
e)  El divendres 1 o dissabte 2, s'enviarà comunicat per la bossa d'interventors, apoderats 

i acompanyament. Potser seria convenient enviar-ho més d'un cop com a recordatori. 

 
7/Anàlisi reunió divendres 24. Parades i permisos.    
La valoració, es que va sorprendre positivament en general. Es comenta que va ser   positiva, 
amb gent que no havia vingut altres vegades, i  que la gent semblava còmoda i que no es va 
caure massa en lamentacions, sinó que també es va mirar cap al futur.  Potser es podria 
implantar aquest tipus de reunió no tan formal, més lleugera que una assemblea de les que 

normalment fem (el local va quedar gairebé petit, afegiria jo) . 
Es comenta una observació que rebuda; que a diferència de Òmnium, nosaltres no donem la 
benvinguda als nous i quedem com una mica “sorruts”. Ens hauríem de plantejar fer “acollida” 
que podria fer-se el dia de les assemblees 15 min abans del començament. S'accepta la 
proposta s'ofereix de voluntària per aquesta tasca. 
Es comenta altre cop que a la rambla nova (per sobre les vies) es podria fer una acció de 
“llaços grocs” similar a la del pont de Calatrava. No es concreta cap dia, ni com fer-ho. 

Parades i permisos. Es suggereix que ja que  és obligatori demanar permisos si som més de 20 
persones, el dia de les espelmes a la Font Nova, ens podríem agrupar 19 en un cantó i 19 en 
un altre i veure si així cola. Es comenta que quan hi ha molta gent et poden demanar que 
vagis a comissaria per declarar. 
Estratègia a seguir d'aquí al 21D; repartir informació al mercat, a les portes del metro, etc. 
Podríem demanar permís abans de que comenci el període de la campanya , però per fer què? 
A les parades repartir cartells de “Pensa en groc”, llassos grocs, globus grocs, “República o 

Repressió” . Es demanaran permisos per parades: 
9 Desembre de 11 a 13 al mercat de Sants 
11 (dilluns) i 13 ( dimecres) de 18 a 20 a la Font Nova 
15 (divendres) de 18 a 20 Font Nova 
16 ( dissabte) Mercat de Sants i Mercat de la Marina de 11 a 13 ( si h hagués prou 
voluntaris es podrien  fer als dos llocs, sinó només a un dels dos. 
18 (dilluns) i 19 (dimarts) de 18 a 20 Font Nova 
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8/Caminades, acta dels mossos. Ja s'ha parlat al punt 5. 
 
9/ Accions.   Globus grocs. República o República. Pensa en groc. Hauríem de fer com quan “el 
país groc”, encartallar i posar pancartes grogues arreu. 

Plantilles. Es van encarregar i van dir que les tindrien el divendres 24, però avui 28 encara no 
les tenien. Es comenta que al Poble-sec les han comprat a l'ANC per 125 Euros. Acordem que 
si demà 29 no les tenen fetes les comprarem a Marina. 
Es convocarà una reunió per divendres 1 desembre a Alcolea 75 per parlar sobre la campanya 
de noves accions. 
Bufandes grogues (ja s'ha fet una comanda). Banderoles de les cares dels Jordis i Llibertat 
d'expressió. Pins, llaç de goma-eva per fer a permanències amb tutoria per part de Ferran 

Alejandre que portarà les cintes de goma tallades. 
Es demana actualitzar el doodle de parades i el de permanències (això últim ja està fet en 
aquest moment). 
Prospectes per  repartir els dies de campanya: Repressió o República. Tu tens la Clau. 
1 Octubre, ni oblit ni perdó.  O 155 o República, tu tens la clau.  TV3 o TV res. Eduquem en la 
pau, o eduquem en la violència? 
 
10/ Bossa d'interventors i apoderats. Enviar enllaços perquè la gent s'hi apunti i fer bossa de 

gent que pugui anar a llocs diferents del seu districte. I controlar totes 3 llistes 
independentistes. 
 
El 24 novembre reunió a les 7 per la bossa d'apoderats i a les 7,30 reunió amb els voluntaris. 
Anunciar a la web el concert de dissabte 2 Desembre. 
 
Nou coordinador. S'ha informat per demanar què i com ho havíem de fer. A l'últim acte del SN, 

faltava informació i s'ha reclamat, però encara no l'han enviat. 
 
 
S'acaba la sessió a les 21.40 hores. 
 
 


