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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

9 de gener de 2018 

 
 

Assistents:    
Ferran A., Clara D., Leo D., Carme J., Griselda M., Francesc M., Joan M., Neus P., Carme P., 

Judit T., Lidia R., Jesús V. i Maria V. 

Ordre del dia: 
1. Aprovació acta anterior 
2. Renovació domini "mesassembnlea.cat" 
3. Valoració concentració del dilluns a la Font Nova, caminada, llaços grocs, encartellada, etc. 

4. Informació del Barcelonès 

5. Indepensants 

6. Presentació Alcoberro / Partal 

7. Ordre del dia de la propera assemblea AT 
8. Proposta comercial del diari La Marina 
9. Entradetes al web 
10. Comentari i Economia 

11. Altres 

 
Desenvolupament  i acords: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior:  S’aprova. 

 

2. Renovació domini "mesassemblea.cat": És renova. 

  . 
3. Valoració concentració del dilluns a la Font Nova, caminada, llaços grocs, encartellada, 

etc. 

És valora la bona participació al acte de denuncia i petició de llibertat dels presos polítics del 

dilluns, així com de la caminada fins la seu del Districte i la resta de accions. 

A les permanències del local és prepararà el material per les accions dels dilluns i a la 
permanència dels dilluns a més a més es farà avituallament per als voluntaris de les accions. 
Hi hauran una o dos persones que organitzaran in situ les accions.  
 

4. Informació del Barcelonès 

Va ser una conversa informal xerrant sobre queixes de la nostre inacció en certs aspectes i 
fent valoracions de la situació actual. No vaig poder presentar la nostra proposta i vaig quedar 
que l'enviaria.  
És va parlar de una proposta d'ERC de l'eixample que vol "ampliar la base social" encarat al 
sector de C's que és on pensa que es poden rascar vots, volen crear un grup de gent per fer 
argumentari i estratègies i conviden  a si ATs de l'ANC hi estan interessades. Creuen 
important adreçar-se als votants dels barris més populars.  
I que el dia 17 es farà un acte de suport. 

 
5. Indepensants 

És proposa desenvolupar el tema ‘’Va de república’’. 
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6. Presentació Alcoberro / Partal. 

La presentació la farà el nostre coordinador. 
 

7. Ordre del dia de la propera assemblea AT. 

En principi és dedicarà exclusivament a treballar el full de ruta i les seves esmenes, i es 
posarà a votació la participació a la Lleialtat Santsenca. 
 

8. Proposta comercial del diari La Marina. 

Es decideix no fer cap inserció pel que fa al acte del proper dia 18 Alcoberro-Partal, però se’ls 
hi demanarà els preus de les insercions per l’any 2018. 
 

9. Entradetes al web. 
És valora positivament el posar al web les entradetes, i és s’ampliarà la difusió a traves del 
Twitter. 

 
10. Comentari i Economia. 

S’acorda fer difusió del col·lectiu La Troca i és presenten unes propostes econòmiques 
respecte de com gestionar els donatius per la Caixa de solidaritat.  
 

11. Altres. 

Parades: Ja s’han demanat per al mes de febrer. Han canviat el sistema de demanar-les i 
s’han de presentar una sèrie de documents per justificar que  som una entitat sense ànim de 
lucre per no haver de pagar taxes. Estem pendents de si es poden entregar per mail o 
impreses, signats pel coordinador, el secretari i el tresorer. 
Dilluns vinent farem l’encartellada de l’acte del Partal-Alcoberro. 

 
 

S’acaba la reunió aproximadament a les 21.50 h 
 


