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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

5 de desembre 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 coordinació anterior 28/11/2017. 

2. Propera assemblea mensual, 14/12/17. Ordre del dia. 

3. Supercomarcal Girona dissabte 02/12/17. 

4. Indepensants. 

5. Idees per Full de Ruta 2018. 

6. Acció dia 7 a BCN (Si tenim informació). 

7. Campanya 21 – D. Com ho enfoquem? . 

8. Campanya Omplim de Groc. 

9. Altres 

 
Desenvolupament  i acords: 

 

1. Aprovació acta coordinació anterior 28/11/2017 
S'aprova amb les esmenes proposades. 

 
2. Propera assemblea mensual, 14/12/17. Ordre del dia 

L’ordre del dia constarà dels següents punts 
1. Valoració del moment polític  
2. Que estem fent i que farem el 21D. 

Campanya Omplim de Groc, s’està preparant un calendari d’accions però no és 
comunicarà a la gent fins la darrera hora el dia, l’hora i el lloc, i relacionat amb 
l’acció hi hauria d'haver una notícia al nostre web. Campanya apoderats i 
interventors. 

3. Nou full de ruta propera AGO, debat amb guió per tal de centrar-lo on és 
demanarà  que tothom aporti idees). 

4. Torn obert de paraules. 
 

3. Supercomarcal Girona dissabte 02/12/17 
La propera és farà a Reus el dia 16 de desembre. 
Es parla del nou Full de ruta, que estarà condicionat pels resultats de les eleccions 
del 21D i es demanaran opinions a totes les territorials i sectorials. 
Com que a SMxI tenim l’assemblea abans del 16 (14/12/17) proposarem fer-ne una 
pluja d’idees. 
No s’ha decidit qui hi anirà. 
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4. Indepensants 

La temàtica anirà de valorar Brussel·les, però també que és imprescindible votar el 
21D i dedicar temps aquests dies pel bé de la campanya. 
 

5. Idees per Full de Ruta 2018 
El nou full de ruta estarà directament influenciat pel resultat de les eleccions del 
21D. 
Es genera un intens i llarg debat, i ens adonem que per tal d’agilitzar debat a la 
propera assemblea del dia 14/12/17 caldrà un guió i l’organitzarem segons el 
següents apartats. 
Objetius estrategics, Línies de actuació i Estructura interna-organització. 
Es comenta també que: 

Les estructurals de coordinació de vàries AT, són poc àgils i eficaces perquè 
sovint les propostes de les seves pròpies territorials no prosperen. 
La comunicació entre Secretariat i Territorials no és bidireccional. 
Que els coordinadors que passin a formar part del Secretariat no hagin de deixar 
el càrrec de coordinador per incompatibilitat.  

 
6. Acció dia 7/12/17 a BCN (Si tenim informació) 

El dia 7 de desembre el CDR Barcelonès organitza una acció coincidint amb la 
Manifestació de Brussel·les. Per la Europa del pobles. Autodeterminació. 
Els punts de trobada son a les 17,30 h. a la P. Universitat i a les 19,30 h. Pg. de 
Gràcia - C. Provença. 
Encara no sabem si és convocarà per sortir de Sants el lloc i l’hora. 
Es penjarà el cartell al nostre Web i ens hi adherirem. 
 

7. Campanya 21–D. Com ho enfoquem? 
Farem articles al web (ja hi ha feta una proposta cal enllestir-la), una campanya de 
Twitters diària amb articles relacionats per les xarxes i web, parades (ja estant 
demanades i ja son al Doodle de parades) amb informació amb octavetes «Tu tens 
la clau» i les de l’ANC, confecció de llacets grocs, etc., així com la campanya 
Omplim de groc a tot el barri 
 

8. Campanya Omplim de Groc 
Ja hi ha una campanya feta, hi ha hagut uns reunió prèvia de voluntaris, i s’aniran 
anunciat les accions per correu electrònic als voluntaris conforme és vagin 
desenvolupant. 
 

9. Altres 
No s’ha fet cap comentari. 

 


