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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

23 de gener de 2018 

 
 

Assistents:    
Ferran A., Albert C., Leo D., Carme J., Ricard M., Griselda M., Joan M., Neus P., M. Carme P., 

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

 

Ordre del dia: 
1. Aprovació acta anterior 
2. Valoració acte Partal / Alcoberro 

3. Informació del Barcelonès 

4. Indepensants 

5. Assemblea 25 de gener. Repàs 

6. Actes sobre empreses de proximitat 

7. Altres 

 

Desenvolupament  i acords: 
 
1. Aprovació acta anterior S’aprova  
 
2.Valoració acte Partal / Alcoberro. Molt bé la concurrència. Els ponents, també. I bona la síntesi 

que va fer en Partal als que no van poder entrar. Vídeo editat molt ràpidament i amb moltes 
visualitzacions a hores d’ara.  
 
3.Informació del barcelonès. Valorem el tema del dejuni col·lectiu. Ho hem de divulgar entre els 
nostres quan tinguem informació més concreta, encara que, en principi, no ho acabem de veure 
clar. Ho afegim per parlar-ne a l’Assemblea del dijous 25.  
Banderoles del llaç de l’Eeix per balcons:  Diem que en volem 100.  
 
4.Indepensants. ( Desigualtats, informe Intermón, augments de preus i de pensions, despeses de 

piolins, AVE's amb tortuga, mentides del Pérez de los Cobos ).   
 
5.Assemblea 25 de gener. Repàs. Hauríem d’enviar el format per presentar les esmenes. Cal 

acabar de concretar els membres de la comissió d’esmenes per si algú s’hi vol afegir.  Per ara, 4 
persones de l’Equip de coordinació.  
 
6.Actes sobre empreses de proximitat. Possibles camps:  Vivenda, energia, comunicacions, 

banca, alimentació, salut, educació i cultura. Possible títol: “Una nova economia per a una nova 
República”. Possibles ponents: Ivan Miró i el Director d’Intermón-Oxfam: Francesc Mateu. 
Possibles parades d’empreses que convidem o, alternativament, usuaris satisfets. Data possible: 
diumenge 8 o 15 d’abril de 2018. A l’auditori. Reservem data i ho comentarem amb altres entitats 
del barri per no solapar actes un mateix dia.  Caldrà contactar amb empreses. Cal que ens 
assessori la sectorial d’economia. 
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7.Altres.  

Proposta d’escrit a Esclat-Bonpreu perquè  instal·lin un establiment al nostre barri. Fem una 
comanda d’estelades d’hule. Demanem també 50 llaços grocs de plàstic rígid.  
A les parades de febrer, muntarem un taller de xapes. Comprem gomets grocs per fer accions 
grogues.  
 
 
I sense res més per tractar, aixequem la sessió aproximadament a les 21.30 h. 
 

 


