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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

13 de febrer de 2018 

 
 

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

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

 
Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior 
2. Recordatori caminada dia 16. Xarxes / correu 
3. Indepensants 
4. Escrit al SN de l'ANC 
5. Actes futurs. Fer difusió de les eleccions 
6. Proposta Albert C. 
7. Proposta per dilluns 19 - Òmnium 
8. Altres 

 
 
Desenvolupament  i acords: 

 
1-  Aprovació de l'acta anterior. 
 S’aprova l’acta amb les esmenes comentades. 
 
2-  Recordatori caminada dia 16. Xarxes / correu  

Estem pendents de rebre el cartell amb tota la informació. Es farà difusió per tots els canals: 
web, telegram, whatsapp i correu electrònic. 

 
3-  Indepensants  

Fer referència a l’escrit de l’ANC: Dignitat, responsabilitat i radicalitat democràtica. 
 
4-  Escrit al SN de l'ANC  

Com equip de coordinació, es debat i s’acorda enviar l’escrit de queixa per no rebre les actes 
en el termini establert ni amb les votacions personalitzades. 

  
5-  Actes futurs. Fer difusió de les eleccions  

-  Acte dilluns 19 febrer: Es tracta al punt 7 
-  AGO 25 febrer – S’enviarà un correu recordant l’enllaç per fer la inscripció a l’assemblea i al  

dinar així com per animar a fer de voluntari. Per anar tots junts es convocarà a les 8h. al 
quiosc. 

-  Assemblea 28 – Es parlarà la setmana vinent. Un dels punts serà les eleccions del 
Secretariat Nacional i de la nostra Territorial. 

-  Pica-pica 10 març - Els permisos estan demanats però encara no s’ha rebut resposta.  
-  Es proposa el títol de “Trobada solidària” i cobrar tiquets de 5€ per persona o 10€ per 

família. La setmana vinent es crearà una comissió per organitzar-ho. 
-  Acte 8 d’abril - Nova economia per una nova república. S’han fet gestions per trobar els 

oradors, però encara no hi ha res acordat. Cal tenir en compte la paritat a la taula.  
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6-  Proposta Albert C. 

S’ha rebut la proposta d’anar a Estremera i Soto del real amb cotxes. No es podrien visitar els 
presos, seria testimonial.  La iniciativa pretén remarcar que hi ha 600 Km de distància i 
solidaritzar-nos amb les famílies. És comenten avantatges i inconvenients i es descarta la 
proposta. 

 
7-  Proposta per dilluns 19 - Òmnium 

Òmnium ens proposa fer un acte amb motiu dels 4 mesos dels empresonaments. Proposarem 
que a la concentració del proper dilluns es faci un llaç lluminós amb els mòbils, al voltant de la 
font nova. Es prepararà un cartell per facilitar la difusió, l’acte porta el títol “Il·lumina la llibertat”. 
Quedarem a les 18h. al local per preparar-ho. Es portarà equip de so i trípode. Es faran fotos 
des de pisos veïns. Si es fa tard no es farà la caminada habitual.  

 
8-  Altres  

-  S’acorda que la convocatòria de les concentracions i activitats grogues dels dilluns,  es faci 
els divendres o dissabtes, actualment es fa el mateix dilluns i és massa just. També cal 
coordinar actes grocs amb el CDR.  

-  Es proposa anul·lar la Parada de divendres 16 per anar a pl. Catalunya, però s’acorda que 
es manté. 

-  Es parla que es podria treure més rendiment del canal Telegram, també es comenta que és 
difícil afegir-s’hi, es mirarà per què no és un canal públic. 

 
S'aixeca la sessió aproximadament a les 21.30 h. 
 
 


