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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

30 de gener de 2018 

 
 

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

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

Ordre del dia: 
1. Aprovació acta anterior 
2. Informació del Barcelonès 
3. Eleccions AT – Dia, Reglament 
4. Acte 8 / 15 d’abril - Sala, format. 
5. Acte Nova Economia  
6. Indepensants 
7. Permisos 
8. Valoració assemblea 
9. Altres 

 
Desenvolupament  i acords: 
 
1.  Aprovació acta reunió coordinació 23 gener 2018 

S'aprova amb les corresponents rectificacions. 
 

2. Informació Barcelonès 

És fa una reunió temàtica sobre les diferents esmenes al Full de Ruta ja aprovades d’algunes 
territorials. Ens les enviaran per si ens hi volem afegir i així tenir més força a l’hora de votar-les. 
Pel que fa al Dejuni no se’n veu la utilitat per part d’algunes AATT. 
 

3.  Eleccions a la nostra AT, dia i reglament. 

Les convocarem el dia 17 de març com les del Secretariat, i mentre esperem el nou reglament 
del Secretariat les farem segons el reglament de fa dos anys.  
És faran al nostre local del carrer Alcolea 75-77. 
 

4.  Acte 8 d’abril 2018. 

L’acte és farà sota el lema ‘Una Nova economia per una Nova república’. Tenim reservat 
l’Auditori de Cotxeres de 10 a 15 h. L'horari pel públic serà de 11 o 11:30 a 14 h. És convidarà 
al major nombre d’empreses i entitats  per fer-ho més transversal. 
 

5.  Acte ‘Nova Economia’. (aquest punt és tracta al inici de la reunió) 
És fa una descripció dels diferents models d’empreses de proximitat. 
Entre altres detalls és posa de manifest l’inconvenient que té el model cooperatiu en el qual 
s’ha de fer una aportació al capital social al fer-se’n soci, i així com que el model de societat 
‘normal’ pot ser absorbit-comprat per una entitat llunyana i per tant deixar de ser de proximitat. 
És parla de ‘MésOpcions’, una cooperativa integral de consum i serveis que engloba d iferents 
empreses i entitats com a opció per accedir a donar-se d’alta de forma avantatjosa a algunes 
de les empreses que estem  valorant dins de la ‘Nova Economia’ i que formen part d’aquesta 
cooperativa. 
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També és comenta que algunes empreses o entitats poden fer una ‘InstallParty’, en la qual tu 
portes el teu rebut del servei que vulguis canviar i ells et diuen quina serà la teva futura 
despesa i et poden gestionar tota la paperassa per fer el canvi. 
És parla de mirar si en David Fernández podria participar com a ponent al acte. Es contactarà 
amb gent propera per tal de demanar la seva col·laboració. 
 

6.  Indepensants. 
És tocara el tema ‘Nosaltres no ajornem ni suspenem. Unitat d’acció’.  
 

7.  Permisos. 
Elaborarem un calendari de parades de futur.  
 

8.  Altres. 

És comenta que diumenge faran xapes amb els CDR. 
 
 
S'aixeca la sessió aproximadament a les 21.15 h. 
 

 


