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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

12 de desembre de 2017 

 
 

Assistents: Carme Planas, Ferran  Alejandre, Albert Cabús, Clara Delgado, Leo Delgado, 

Ricard Mañé, Francesc Mercader, Joan Mollà, Neus Peraire, Lidia Rodrigo, Christian 

Selva, Judit Torruella i Jesús Ventura 

 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior 
2. Informació del Barcelonès 11 – D 
3. Assemblea 14 – D 
4. Indepensants    
5. Piulada del dia   
6. Reunió a Reus       
7. Valoració anada a  Brussel·les    
8. Projecte tu votes, tu comptes    
9. Acompanyament de persones el 21D   

10. Segona persona amb accés a l’enviament de comunicats    
11. Altres       
 

 
Desenvolupament  i acords: 
 
1. Aprovació acta anterior   S’inclouen un parell de modificacions i s’aprova  

2. Informació del Barcelonès 11 – D      

Brussel·les: Es valora molt positivament. Hi va haver alguna incidència, però no massa greus. El 
tracte de la gent (botigues) i alguns policies parlaven en privat de més de 80.000 persones. Hi va 
haver manifestacions  solidaries a Gant, Bruges, etc 

21D:  Es parla de materials. Cada dia hi haurà un telegram al matí i un al vespre. Es comenta 
sobre les campanyes de CNI Cat. Hi haurà claus de plàstic per repartir el 19 entre 23 i 24 hores. 

Zones comuns. 

Recompte paral·lel. Es farà en col·laboració amb CUP i CDRs 

Passejades: Permís fins el 29 de desembre 

Cercavila de consulats: Es va comunicar molt tard. Millor les CDR's 

Material del traster: Es farà tria i es llençarà el que no sembli útil 

Supracomarcal de Girona: Es va llegir l’acta i es va acordar que només se’n parlarà quan hi hagi 

alguna novetat significativa 
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3.     Assemblea 14 – D.    Es confirmen les adjudicacions de cada punt. Es farà amb cadires en 

semicercle per facilitar el debat.  

4.     Indepensants   Acord en dedicar-lo a engrescar la gent a votar i que, a més, animin a més 

gent del voltant, a que hi vagin. Parlar també del paper dels apoderats, interventors, observadors   

5.     Piulada del dia   Tenim una llista de possibles piulades i avui es parlarà amb el responsable 

perquè ho activi. Se’n faran dues al dia i alguna s’ampliarà, com article, al web. 

6.     Reunió a Reus      Es farà aquest dissabte 16-12. Es valora si val la pena invertir-hi temps. 

Es donarà una oportunitat més a veure si remunta. S’acorda qui hi anirà. 

7.     Valoració anada a  Brussel·les   Es confirma la impressió que s’indica més amunt. Es 

destaca la bona acollida de la gent local que, en alguns casos, fins i tot van fer de voluntaris. 
Impressionant la voluntat de la gent que va anar amb una quantitat que va desbordar totes les 
previsions. La polía va haver de canviar dues vegades el recorregut. Totes les edats, tots els 

nivells socials, força castellanoparlants.  

8.     Projecte tu votes, tu comptes     Es va intentar la col·laboració amb les tres candidatures. 

JxCat i ERC van decidir que farien els seus propis recomptes. Al final s’organitza amb CUP i 
CDR's.  En aquest darrer cas tindran observadors. S’ha dividit Catalunya en 35 zones amb un 
equip cada una que coordinaran els apoderats dels punts de votació. En principi es farà la 

comunicació a través de Telegram. Es farà un assaig diumenge que ve. Hi haurà una web. 

9.     Acompanyament de persones el 21D   Farem un correu demanant voluntaris. CDR's 

visitaran entitats del barri i ens passaran la gent que els hi demani acompanyament. Tenim 
responsables i alguns voluntaris. Es demanaran, per correu i xarxes, voluntaris i persones que 

necessitin el servei. 

10.    Segona persona amb accés a l’enviament de comunicats   Ens han comunicat del SN 

que sí amb alguns condicionants.  S’acorda la persona que se`n farà responsable. 

11.    Altres       

Es comenta, en vista de com ha anat el tema de bossa d’apoderats, que quan es proposi alguna 

campanya ha de quedar clar qui n’és el responsable. S’acorda que es farà així. 

Es farà una Nadala per enviar. 

Marató de TV3. Diumenge hi haurà actes a la plaça de Sants. Seria interessant anar a repartir 
propaganda. S’enviarà comunicat per demanar voluntaris per les activitats dels propers dies. i 
també es dirà a l’assemblea de dijous. 


