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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

27 de desembre de 2017 

 
 

Assistents: Ferran  Alejandre, Clara Delgado, Leo Delgado, Carme Jaume,  Ferran 

Mañé, Francesc Mercader,  Joan Mollà, Neus Peraire, Carme Planas, Ricard Pons, Lídia 

Rodrigo, Jesús Ventura, Maria Vila. 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior 
2. Valoració eleccions 21D 
3. Valoració “Tu comptes, tu votes” 
4. Indepensants    
5. Confirmació dels ponents de l’acte del 18G 
6. Brindis 29D 
7. Altres       
 

 
Desenvolupament  i acords: 

 
1. Aprovació acta anterior    
S’aprova  
 
2. Valoració eleccions 21D 
Fem una roda i anem opinant tots. En general estem contents del resultat, molt contents donades 
les circumstàncies. Han augmentat els votants independentistes i hem obtingut la majoria absoluta 
en escons. L’alta participació ha fet que no haguem assolit la majoria en vots, però confiem que, 
en cas de referèndum hi arribaríem. 
Respecte al que han de fer ara els partits, tenim molts dubtes. La situació és molt complicada i no 
hi confiem totalment. Tampoc no veiem clar com podem d’actuar nosaltres ara mateix. 

3.      Valoració “Tu comptes, tu votes”     

Va anar força bé, malgrat que no es va poder completar el recompte. Faltaven apoderats i hi va 
haver problemes informàtics. Malgrat tot es va arribar a validar el 77% de les actes. Valorem molt 
positivament que van ser els primers en donar la notícia de l’èxit independentista, aquí i a 

l’exterior. 

4.     Indepensants    

S’aprova per unanimitat l’entradeta sobre els mirallets que el Joan ens ha enviat   

5.     Confirmació dels ponents de l’acte del 18G.    

L’Alcoberro està confirmat. Se li recordarà una setmana abans. En canvi, no s’ha pogut connectar 
amb en Partal. Caldrà insistir, malgrat que ja vam quedar en ferm fa mesos. 

6.     Brindis 29D    

Les compres les faran els responsables habituals. Quedem aquell dia a 2/4 de 7 al local per 

preparar-ho tot. 
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7.     Altres.  

 Es parla de que en tot el districte no hi ha cap Bon Preu i es proposa redactar i enviar-los-
hi una carta per demanar que posin un centre al barri i que a la compra on line es faci el 

repartiment a domicili. 
 

 Es proposa fer-nos socis de la Lleialtat Santsenca. Són 60€ a l’any. Podríem ser socis 
hostatjats i així tindríem dret a un petit espai físic. Primer cal que ho demanem i així la 
petició passarà per l’Assemblea General de la Lleialtat perquè ho aprovin. 
 

 Es demanaran permisos per fer parades diversos dies del mes de gener, amb la idea de 
fer-ne dues per setmana, si cal. 
 

 Pensem que caldria fer alguna acció seriosa pels presos polítics. Es proposen diverses 
idees, però no sabem si en aquest moment serà positiu per ajudar-los o no. Caldria saber 
l’opinió dels seus advocats. 
 

 La propera reunió serà el 2 de gener 

 
 
S’acaba la reunió aproximadament a les 21.30 h 

 
 
 


