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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

17 de gener de 2018 

 
 

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

Ricard P., Lidia R., Christian S., Jesús V. i Maria V. 

Ordre del dia: 
1. Aprovació acta anterior 
2. Full de Ruta 2018 – 2019: 

a. Anàlisi i metodologia de treball 

3. Indepensants 

4. Assemblea 25 de gener: 

a. Ordre del dia (sala de Conferències, Full de Ruta) 

b. Acolliment 

5. Acte 18 de gener: control aforament, enregistrament 

6. Assemblea mensual febrer ?  

7. Comunicació als mossos 

8. Dejuni col·lectiu 

9. Altres 

 

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

S'aprova amb les esmenes proposades 

 

2. Full de Ruta 2018 – 2019: 

o Anàlisi i metodologia de treball 

Es comenten les dates anunciades per la comissió i es proposa la metodologia de treball 

següent:  

 Enviar el cap de setmana del 20-21 a tots els socis un correu electrònic amb el enllaç al 

web on seran els documents del Full de Ruta i resum del treball fet a SMxI amb unes 

breus senyals de similituds, recordant que es poden presentar esmenes per ser 

aprovades prèviament per la assemblea de la nostra territorial abans de ser enviades a 

la comissió i explicant aquesta metodologia de treball amb les seves dates. 

 A la assemblea del dia 25-1 es farà un breu comentari del FR i del document de SMxI i 

es podran resoldre dubtes sobre la metodologia. 

 Les esmenes es tindran que enviar al correu corporatiu de la territorial abans de les 24h 

del 28 de gener. 

 El dia 3 de Febrer s'enviarà el document de esmenes consolidat a tots els socis per que 

es puguin estudiar abans de la assemblea de aprovació. 
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 El dia 7 de Febrer es farà la assemblea de aprovació prèvia per SMxI de les esmenes 

rebudes i les que superin el 35% de vots afirmatius pesaran al document a lliurar a la 

comissió del FR per a ser acceptades, transaccionades o pendents d'aprovació per 

l'AGO  

Aquest procediment serà gestionat per una comissió de coordinació ad-hoc 

 

3. Indepensants 

Es proposa parlar del nou Parlament i que hem demostrat que es va guanyar el 21D 

 

4. Assemblea 25 de gener a la Sala de Conferencies (19:30 h) 

S'aprova el següent ordre del dia: 

1. Valoració del moment polític  

2. Aprovació o no de la adhesió de la entitat com a soci de la Lleialtat Santsenca 

3. Full de Ruta ANC 2018  

4. Activitats passades i futures  

o  Eleccions al SN i a SMxI  

5. Estat de comptes - Resum 2017 

6. Torn Obert de Paraules  

Es anunciarà que hi haurà acolliment de nous socis o simpatitzants a les 7.15 h 

 

5. Acte 18 de gener: control aforament, enregistrament 

 Es enregistrarà en vídeo i es farà un breu article al Web per enllaçar-lo. 

 Es controlarà que no es superi el aforament de la sala que es de 150 persones, avisant 

als que ja no hi puguin entrar abans de pujar el ascensor i comunicant que estarà 

disponible en vídeo al dia següent. 

 Es disposaran papers a les cadires per les preguntes. 

 Es posaran llaços grocs en suport als presos polítics. 

 

Assemblea mensual febrer ?  

Es decideix convocar-la el dimecres dia 28 de Febrer  a la sala d'actes o conferències de 

Cotxeres (es demana la reserva de la sala)  

 

6. Comunicació als mossos 

S'han comunicat als mossos els actes dels dilluns 22 (urgent) i  29 de Gener,  5 i 12 de 

Febrer. En cas de no rebre resposta per el dia 22, hi ha algunes alternatives que s'acabaran 

de decidir en el seu moment. 

En aquest punt es comenten els permisos demanats per les Parades i s'aprova que 

s'anunciaran al Doodle les dates de Febrer. 

 

7. Dejuni col·lectiu 

Es comenta la iniciativa que es vol començar per el Barcelonès i expandir a la resta del 

territori.  No es veu com una iniciativa interessant per la majoria dels assistents com per 

implicar-se directament com a AT però s'aprova donar-hi difusió als socis com a la resta de 

activitats de l'ANC a nivell comarcal o nacional.  
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8. Altres 

o Acte de transgènics: S'acorda donar suport en termes de difusió i comunicació gràfica 

en cas necessari (logo). 

 

o Bústies CDR's i signatures: 

1. Enquestes del CDR. sobre Procés Constituent: S'aprova tenir les busties al local 

2. Signatures sobre el aigua: S'aprova facilitar la recollida al acta del dia 18 i la 

assembla del 25. 

o Es comenta que altres AT's obren les assembles de discussió del FR als CDR. 

o Es recorda que es te que posar un enllaç a les entradetes de l'Indepensants i publicar-ho 

a les xarxes. 

o Es comenta que hi ha molt interès als nostres barris per que es faci un acte sobre el tema 

de les empreses de proximitat alternatives al IBEX. S'acorda estudiar el tema nomenat 

dos responsables. 

o Es recorda que es va aprovar que les nostres assemblees mensuals "obertes" 

s'anunciarien per xarxes amb cartells  (fer-ho per la del 25-1). 

o S'acorda revisar les llistes de simpatitzants que son a WhatsApp i no a les BDs per 

avisar-los per telèfon durant les permanències. 

o S'acorda reclamar per tercer cop resposta del SN sobre la nostra demanda de publicació 

de les actes pendents dels seus plenaris i les respostes a les votacions.   

           

Es conclou la reunió a les 21.40 h. 
 

 


