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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

20 de desembre de 2017 

 
 

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

Joan Mollà, Neus Peraire, Ricard Pons, M. Carme Planas, Christian Selva, Judit 

Torruella, Maria Vila i Jesús Ventura 

 
Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior 
2. Valoració assemblea (14 Des) i document resum 
3. Proposta comissió de Full de Ruta 2018 
4. Ajornament supercomarcal de Reus 
5. Data assemblea ordinària / extraordinària gener 
6. Indepensants 
7. Trobada 21D 
8. Qui fa què - Responsables per àrees 
9. Propera coordinació 

10. Altres       
 

 
Desenvolupament  i acords: 

 
1. Aprovació acta anterior S’aprova 
 
2. Valoració assemblea 14 Des. i document resum. Bona assistència, Poca participació, És 

més difícil fer propostes full de ruta sense un document base que fer autocrítica. D’altra banda, es 
va avisar amb poc temps. 
 
3. Proposta comissió de Full de Ruta 2018. Es proposa fer una comissió entre nosaltres per 

analitzar les propostes i elaborar un document. Per passat festes. Potser seguint l’actual full de 
ruta. S’hi apunten quatre membres de l'equip de coordinació.  
La comissió es trobarà el dimecres 3 gener de 17 a 19 h. El document que elaborin serà presentat 
a la resta de membres de Coordinació. 
 
4. Ajornament supercomarcal de Reus Es va anul·lar perquè no es veia viable parlar de l’AGO 

sense saber resultats 21D. Hi podem aportar les primeres conclusions de la nostra comissió. 
 
5. Data assemblea ordinària / extraordinària gener. 25 gener a 19.30 a la sala de Conferències. 

En principi, serà una assemblea ordinària, i si cal, extraordinària.  
 
6. Indepensants. S’enviarà el divendres a la nit i es centrarà sobre les eleccions. S'avisarà que el 

local romandrà tancat fins al 8 de gener. 
 
7. Trobada 21D. Fem un correu que els expliqui totes: Hi ha 3 convocatòries: Al Casal Jaume 
Compte (c. Muntadas, 24) des de les 8 del matí i fins que acabi el recompte. 
A la Lleialtat Santesenca (c. Olzinelles 31), a partir de les 19 h.  
Recordem que l’Assemblea farà el seguiment a les Drassanes Reial (c. Montserrat, 17) a partir de 
les 20 h. 
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8. Qui fa què - Responsables per àrees  

Fem una repassada i actualització de les diferents tasques. Proposem que hi hagi una persona 
responsable i una de suplent. També recordem que quan es facin activitats puntuals, ha de quedar 
clar qui assumeix cada aspecte concret.  
Es fa un repàs al llistat de tasques actuals: 

 

Correu corporatiu 

Enviar correus 

Web 

Canal Telegram 

Twitter 

Whatsapp 

YouTube 

Doodles 

Permanències 

Parades 

Material, paperam, compres 

Mobilitzacions 

Permisos 

Disseny Cartelleria 

Establiments Amics 

 
 

9. Propera coordinació. Dimecres, 27 desembre a les 19h.  En qualsevol cas, fem una celebració 

de Cap d’Any el divendres, 29 desembre, a 19.30h. amb 4 cadires i 4 llaços.  
 
10. Altres:     

- Acte amb Partal i Alcoberro el 18gener ( 19h sala d’Actes ) Ferran farà el cartell. Cal concretar 
el lema. Foto del Partal d’alguna xerrada nostra.  

- Permisos Parades: Analitzem la nova normativa de l’Ajuntament per demanar parades. Veure 
si ens faran pagar quotes.  

- Permanències properes:  27 desembre: tancat. Gener, comencem el 8. 
- Nadala: Molt bé. S’enviarà per correu el 23 
- En el mateix correu es recordaran les propostes: 
   24 a les 12 h Cantada popular de Nadales davant La Model 
  25 a les 20 h Concentració silenciosa pels presos polítics 
  29 a les 19.30 h Brindis per Cap d’Any al local 
- Cartells de l’ANJI per penjar el 21 a la nit. De moment, anem a cercar els cartells a Marina. 

Convocatòria a les 12 nit. 
 
S’acaba la reunió aproximadament a les 21.30 h 

 
 
 


