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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

20  de febrer de 2018 

 
 

Assistents:    
Ferran A., 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 28 febrer: Ordre del dia 

3. Data assemblea març (proposta: dia 21) 

4. Convocatòria eleccions, Tria de la Junta Elect., Base Dades, Formulari, Correu als 

associats, etc. 

5. Comissió Pica – pica (10 març) 

6. Indepensants 

7. Acte Nova Economia (8 abril) 

8. Informació Barcelonès 

9. Visita als partits  

10. Verkami  

11. Compte corrent familiars presos polítics 

12. Altres 

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

 S’aprova l’acta del passat dia 13 de febrer. 
 

2.  Assemblea 28 febrer: Ordre del dia 

 L’assemblea mensual està prevista pel 28 de febrer a la Sala d’Actes de Cotxeres de Sants.  A 
les 19.15 es farà acollida de nous membres i a les 19.30 es donarà inici a l’assemblea. 

 L’ordre del dia: 

 Valoració Assemblea General Ordinària del 25.2.18  

 Valoració moment polític  

 Eleccions AT i SN 17.3.18, es faran conjuntament amb PSxI. Insistir que és imprescindible 

que es presentin candidats. 

 Actes fets i actes futurs  

 Torn obert de paraula 

S'acorda preparar attrezzo de costum. 

 

3.  Data assemblea març (proposta: dia 21) 

Es proposa la següent assemblea pel 21 de març. 
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4.  Convocatòria eleccions, Tria de la Junta Elect., Base Dades, Formulari, Correu als 

associats, etc. 

S’enviarà correu als membres de SMxI el 23.2.18 amb la convocatòria d’eleccions. S’inclourà 

enllaç del formulari per a la presentació de candidatura que es penjarà al web.  

La Junta Electoral es constituirà amb 3 membres voluntaris de l'equip de coordinació.  

Es comenta que per anar bé un dels membres hauria de ser el Secretari, encara que també es 

valora la possibilitat de treballar amb el cens actual en paper. La Mesa Electoral es forma amb 

5 persones (3 titulars i dos suplents). Es repartirà responsabilitat amb PSxI. Triar a l’assemblea 

del dia 28 de febrer 2 titulars i un suplent en representació de SMxI. 

 26/2/18 - Inici presentació candidatures (la Junta Electoral ha d’estar constituïda). 

 8/3/18 - Publicació candidatures (provisionals) a la web amb enllaç ocult. Enviar correu als 

socis amb l’enllaç. 

 10/3/18 - Publicació candidatures (definitives) i publicar a la web i enviar correu adjuntant 

també la papereta. 

 13 al 16/3/18 - Organitzar permanències al local per procedir al vot anticipat, amb horari 

de 18 a 20 h. 

 17/3/18 - Vot al local c/ Alcolea, 75.  L’horari de votació serà de 10 a 14 h. 

 20/3/18 - Es proclamen els resultats. 

 21/3/18 - Es presenten els resultats a l’assemblea mensual de SMxI. 

Es parla de la necessitat de fer campanya perquè hi hagi candidats. 
 

5.  Comissió Pica – pica (10 març) 

Aquest tema no avança, es demana ajornament per l’acte previst per recollir diners per a la 

Fundació creada per les famílies dels presos Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC).   

Es parlarà amb el Barcelonès per redefinir. SMxI ho tira endavant, es faran tiquets i Cartell. 

 

6.  Indepensants 

A l’entradeta de la setmana es parlarà de l’AGO, de les eleccions i dels Exiliats a Europa.  Cal 

renovació a tots els nivells i missatge als partits:  qui no estigui preparat per noves etapes, pas 

al costat. 

 

7.  Acte Nova Economia (8 abril) 

Sobre l'acte Nova Economia previst pel 8 d'abril, s'ha parlat amb en Roger Sánchez, que 

intentarà portar-nos en D. Fernández de ponent. Es parlarà amb el Parc Agrari del Prat 

(productes km.0). Es farà una proposta de cartell. 

 

8.  Informació Barcelonès 

 Dejuni:  

 Presentació es farà 26.2.18. Es programaran dejunis de 2 dies a màxim una setmana. Anirà 

canviant de lloc, ja hi ha diverses entitats col·laboradores: Caputxins de Sarrià, Les Puel·les 

de Sarrià, La presó Model. Es buscaran més locals. 

Dejunadors, ja en tenen. Manquen organitzadors. 

La roda de premsa es farà el 27.2.18 a les 19.00 als Caputxins 

La web sortirà avui Dijous 22.2.18 Reunió a la seu c/ Marina a les 19.00 amb organitzadors i 

metges. 

 El dinar del dia 10.3.18 per recollir diners per a les famílies dels presos s’aplaça. SMxI ho 

tira endavant. 

 La reunió de voluntaris per l’AGO es desenvoluparà demà a les 18.30, a la seu c/ Marina. 

http://adretscivils.cat/
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 Les eleccions al SN seran el 17.3.18. 

 Cotarelo no pot venir a l’abril i s’aplaça al maig l’acte previst. 

 Domasos de llaços pels balcons. Ja els hem rebut. Marina els farà a un cost de 2€.  

Nosaltres seguirem demanant donatiu. 

 Els dimecres s’estan fent concentracions pels presos polítics a la Plaça del Rei per cantar. 

Demanen equip de so.  Es cedirà amb un responsable i fiança. Es comenta que manca el 

comandament. 

9.  Visita als partits 

S'hauria de fer pressió als partits.   

El CDR té previst un cercavila el 23.2.18 per visitar els partits de Sants i entregar carta. 

Polítics, gent que declara i es retracta, que facin pas al costat. 

Es proposa convocar el partits al local i fer pre-debat per correu 

10. Verkami  

S’acorda informar per correu del compte corrent dels presos polítics.   

Es comentarà amb ANC Marina per fer traspàs per fer una aportació per part SMxI, que es 

proposarà a l’assemblea del 28.2.18. 

 

Els punts següents queden pendents per la propera assemblea: 

11. Compte corrent familiars presos polítics 

12. Altres 

 

Es finalitza la sessió quan manquen 2 minuts per les 22.00 h. 

 


