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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

2 de gener de 2018 
 
 

Assistents:   Albert C., Leo D., Carme J., Ricard M.,  Joan M., Neus P., Ricard P., Maria V.,  M. Carme 
P., Judit T., Griselda M.  

 
Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior 
2. Cartell acte 18 de gener 
3. Caminada 5 de gener 
4. Indepensants 
5. Escrit al SN 
6. Altres. (Parades, Enquesta CDR, Accions) 

 
 
Desenvolupament  i acords: 
 
1. Aprovació acta anterior:  S’aprova 
 
2. Cartell acte 18 de gener:  S’ha aprovat fer el cartell per la difusió de l’acte del 18 de gener, amb 
el lema “Hem guanyat. Som-hi”.  Es faran 200 cartells que es repartiran en els establiments amics 
el dia 11,  i farem encartellada el dia 15.  Es recordarà l’acte als nostres associats a través dels dos 
propers indepensants, i per correu electrònic el proper dia 15. . 
 
3. Caminada 5 de gener:  Amb motiu de la cavalcada de reis es canvia el recorregut, per tant la 
convocatòria es fa a Portal de l’Àngel amb carrer Comtal, en lloc de la Plaça Catalunya com és 
habitual.  Es comunica el canvi als nostres associats. 
 
4. Tema indepensants:  Valoració i anàlisi dels efectes de l’aplicació del 155. Per donar més 
difusió, l’entradeta i els recomanables mirarem de fer-les accessibles per xarxa. 
 
5. Escrit al Secretariat Nacional de l’ANC:  Com equip de coordinació de SMxI, hem fet arribar un 
escrit al SN, amb varis punts que reflecteixen les inquietuds que tenim ara mateix de cara als 
propers esdeveniments i del paper que tindrà l’ANC en el futur.  
 
6. Altres. 
Parades:   Es demanen permisos per fer parades a partir del mes de Febrer. 
Enquesta CDR:  Donant continuïtat a la nostra cooperació amb el CDR Sants, publicarem al nostre 
web l’enquesta que han preparat per què tothom participi amb les seves opinions i aportacions al 
debat del procés constituent.  
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Accions:  
Mantenim la concentració en suport dels presos politics de cada dilluns a les 20 h., si bé a partir 
del dia 8 un cop acabat l’acte es faran també altres activitats al barri.   
Pintada i encartellada ( amb cartells de l’ANJI ). Revisar que hi hagi cola, plantilles i esprais.  
Altres possibles accions: Si cal els dilluns fem una marxa per la carretera (pel dilluns 8 gener cal 
avisar al Secretariat, el CDR, Òmnium i Sants3Ràdio.  
Propostes a divulgar al Barcelonès: No fer servir targes de crèdit, treure els diners dels caixers el 
mateix dia (divendres matí), retornar els rebuts del gas, entre altres. 
 
 
El proper diumenge 7 de gener, a les 12 h., quedarem a la Font Nova (Pl. Ramon Torres), per posar 
llaços al carrer en suport dels presos politics. En cas de pluja ho posposarem per una altra dada, 
que comunicaren amb temps. 
 
 
S’acaba la reunió aproximadament a les 21.50 h 


