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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

6 de febrer de 2018 

 
 

Assistents:    
Albert C., Leo D., Carme J., Griselda M., Ricard M., Francesc 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. Assemblea extraordinària per les esmenes al Full de Ruta 2018-2019 
3. Informació de la reunió de Barcelonès del dilluns 5 de febrer 
4. Comissió acte del 8 d'abril 
5. Lleialtat Santsenca  
6. Concentracions dels dilluns  
7. Escrit a Nacions Unides 
8. Indepensants  
9. Altres 

 
 
Desenvolupament  i acords: 

 
1-  Aprovació de l'acta anterior. 
 S'aprova. 
 
2-  Assemblea extraordinària per les esmenes al Full de Ruta 2018-2019 
 Es decideix utilitzar la televisió per projectar els documents necessaris, així com fer còpies 

físiques d'aquests per a que els assistents els puguin utilitzar. La metodologia serà que la 
persona que ha presentat l'esmena la pugui defensar i en cas de no ser-hi es farà la lectura de 
la defensa escrita que ens ha enviat. Es permetrà fer preguntes sobre aquesta però no iniciar 
un debat al voltant de les esmenes. 

 Les votacions només són per als membres de ple dret, per tant no es permetrà l'entrada aquell 
que no ho sigui. 

 
3-  Informació de la reunió de Barcelonès del dilluns 5 de febrer 

1. Proposta: La comissió de mobilització presenta una acció pel divendres dia 16, coincidint 
amb que cada divendres es fan caminades en suport dels presos polítics i que aquell 
divendres farà 4 mesos que hi són a presó, es decideix fer un recorregut especial. 
Enllaç [1] al document de la "Comissió de mobilització de l'ANC". 

2. Dejuni: S'està en converses amb La Model per fer-ho allà. El dimarts 13 de 19h a 20:45h es 
farà una presentació del projecte del dejuni als socis als Escolapis (la convocatòria es farà 
des de nacional). 

3. AGO: Es volia que fos una assemblea només de matí però serà segurament impossible. Es 
necessitaran molts voluntaris. 

4. Denúncies. També circulen per la xarxa moltes propostes de fer denuncies i s’ha d’aclarir 

què poden fer els socis i què pot fer el SN i comunicar-ho. El servei jurídic ha de treballar en 
aquest sentit. Es va presentar una querella contra la jutgessa Lamela que està en tràmit. 

5. Dinar popular. Proposta de fer un dinar popular el dia 10 de març per recollir diners per les 

famílies dels presos. Des de Sants valorem que potser seria millor fer un vermut, ho 

seguirem parlant en la propera reunió de coordinació. 

http://smxi.cat/wp-content/uploads/2018/02/Divendres-16-de-Febrer.pdf
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4-  Comissió acte del 8 d'abril 
 L'acte sobre consum alternatiu i responsable està encara verd i s'han de repartir tasques, es 

decideix crear una comissió per tirar endavant el tema. 
 
5-  Lleialtat Santsenca 
 Es va decidir adherir-se a la Lleialtat Santsenca, per a tal motiu es necessita un representant 

nostra que aniria a les seves reunions. 
 
6-  Concentracions dels dilluns 

S'han de demanar permisos pels propers 4 dilluns, es decideix canviar el recorregut, es faria en 
direcció Badal. 

 
7-  Escrit a Nacions Unides 

 Descripció dels tràmits fets amb Òmnium i l'ANC cara a presentar escrits de protesta a Drets 
Humans de l’ONU a Ginebra per les detencions. Contactarem amb ambdues entitats per saber-
ne l'evolució  
 

8- Indepensants 
 Es parla de que fora bo que anés sobre els ostatges que té Espanya, entenent com els nostres 

presos polítics. 
 
9-  Altres 
 No n'hi ha. 
 
 
S'aixeca la sessió aproximadament a les 21.30 h. 
 

 

 

--------------Enllaç------------ 

[1] http://smxi.cat/wp-content/uploads/2018/02/Divendres-16-de-Febrer.pdf 
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