
 

1 / 3 
 

 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

27  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. Valoració AGO  
3. Assemblea mensual socis i simpatitzants . Inclusió d'un nou punt (Solidaritat amb familiar 

presos polítics) 
4. Indepensants 
5. Ronda de Partits 
6. Acte de l'11 de març 
7. Verkami  

8. Compte corrent familiars presos polítics 

 
Desenvolupament  i acords: 

 
1. Aprovació acta anterior 

S’ajorna l’aprovació de l’acta anterior, a la setmana que ve, perquè encara no l’hem pogut 
llegir. 
 

2. Valoració AGO  

Es comenta que va ser una falta greu el fet que es va votar el full de ruta, sense haver acabat 
el recompte de les votacions, que a hores d'ara encara no sabem com va quedar. Aquest, el 
recompte, es considera que va ser deficient tant per la forma què es va fer, com perquè érem 
poques persones i quan encara estàvem a la meitat, van agafar una part (la tercera urna) i la 
van passar a altres voluntaris perquè acabessin ells (que per altra banda no van poder acabar 
abans del dinar i es van deixar les paperetes en una sala fins que després del dinar alguns 
s'hi van tornar a posar). 
També es comenta que llegint les esmenes que van quedar, potser es podrien haver reduït 
perquè algunes eren molt iguals, o repetitives amb variacions ínfimes. També es valora, en 
canvi, que de 900, en deixessin només 117. 
Es valora si fer una carta adreçada al SN esmentant la nostra desaprovació, però pensant que 
potser tindrem més coses de les quals queixar-nos en breu, decidim que ho deixarem, i en 
prendrem nota per avisar i fer aquests comentaris, abans de l'AGO, per tal de millorar la forma 
de portar-ho a terme. 
 

3. Assemblea mensual socis i simpatitzants . Inclusió d'un nou punt (Solidaritat amb 
familiar presos polítics) 

S'organitza les presentacions dels diferents punts de l'ordre del dia. 
Sobre el tema de "Solidaritat amb familiars dels presos", s'informarà i es demanarà l'aprovació 
dels socis, per fer un ingrés de la nostra tresoreria al compte de l'Associació Catalana pels 
Drets Civils i es demanarà per carta al Secretariat de l'ANC perquè facin un ingrés en el 
nostre nom d'uns 2500 o 2700 euros. Aquests diners són els que hem obtingut de les 
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donacions pels llaços, bufandes, xapes, etc. 
Es proposa fer una nova campanya per tal de mirar d'augmentar els ingressos per la Caixa de 
Solidaritat, i/o pels Familiars de Presos, i que es tracta de fer llaços grocs pels balcons, iguals 
que els que ja normalment oferim a les parades i que tenen força èxit. S'ha dissenyat i s'ha 
fabricat un estri per fer un llaç en un tres i no res. 
Per la campanya es dissenyarà un cartell i potser podríem anomenar-la "ENLLACA'T PER LA 
LLIBERTAT". Es comentarà amb l'Òmnium i amb el CDR per fer-ho conjuntament. 
Informarem d'aquesta activitat al Secretariat de l'ANC, en la mateixa carta on els demanem 
que facin la transferència.. 
 

4. Indepensants 

Visita del rei del país veí, a casa nostra. 
 

5. Ronda de Partits 

De la cita que havíem dit de convocar amb els diferents partits per expressar el nostre 
descontentament per com estan anant les coses, creiem que potser ja hem fet tard, tot i que 
segur que encara és oportú manifestar-nos per escrit i ara sí que ho podem fer amb tota 
contundència per deixar ben clar el nostre mal-estar. 
Neus P. revisarà el correu que va passar el Ricard M., el revisarem i decidirem a qui creiem 
que l'hem d'enviar; ERC i JxCAT, amb còpia a CUP i PDCAT?, o directament a tots ells? A les 
corporacions del barri i a les seves Centrals? També als contactes que tenim de cada un dels 
partits? Així com al Secretariat de l'ANC, encara que ara hagin convocat una manifestació, 
precisament de protesta? Cal fer-ho ràpid! 
 

6. Acte de l'11 de març 

Tot i que no tenim detalls, s'informarà a l’assemblea de demà 28 de febrer per tal que la gent 
reservi el dia en el seu calendari i recordar que probablement es necessitaran voluntaris. 
 

7. Verkami  
Es comentarà i demanarà vot dels socis, a l'assemblea de demà, per si es vol col·laborar en 
el Verkami pel llibre "La República de los no independentistas". L'import de 100 euros de la 
nostra tresoreria. 
 

8. Compte corrent familiars presos polítics 

8/1 El Secretari de Coordinació proposa difondre ell la tasca dels dilluns (concentració i 
caminada) per Telegram, així com ho fa els dijous de l'Indepensants, o altres actes ja 
previstos, de manera que sigui més fàcil per recordar-ho. 
 
8/2 Es recorda que demà estaria bé que anés qui pogués, a la Ciutat de la Justícia per 
acompanyar a Fredy Bentanachs del CDR i veí de Sants, a qui han cridat a declarar pels fets 
que van succeir el mes de desembre, a la plaça Catalunya. 
 
8/3 Es comenta el desgraciat fet del fill d'una simpatitzant que ha col·laborat en diverses 
tasques, (parades, repartiment de domassos i fulletons, etc.) i decidim que li farem arribar el 
nostre suport en aquests moments tan difícils per ella, i que des de coordinació ens oferim 
sincerament pel que pugui necessitar si està en les nostres mans. Ho farem mitjançant 
WhatsApp. 
 
8/4 Acordem que donem el vistiplau per deixar el local per una reunió, a la Sectorial de 
Treballadors, el dia 14 de març. 
 
8/5 Sobre la manifestació per l'escola, que sembla hi ha prevista pel 17 de març (el mateix dia 
que hi ha eleccions de l'ANC), es comenta que com a ANC, esperem que l'ANC es manifesti. 
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8/6 Per les eleccions del 17 de març, abans hi haurà una reunió per avalar als diferents 
candidats, si ho demanen, que podrem fer-la al nostre local. 
 
8/7 Hem d'avisar a l'ANC, que serem local electoral per les eleccions dels SN i que el Poble-
sec, també votaran aquí mateix. Sent així, el Poble-sec haurà de participar amb una persona 
a la mesa més una altra de reserva, la resta seran de Sants-Montjuïc.(no hem concretat qui 
farà la carta). 
 
8/8 Del previst vermut del dia 10 de març, i que en principi va quedar anul·lat, vam preguntar 
al Districte si era possible, en el cas que el féssim més tard, que valgués el mateix permís que 
ja ens havien concedit, cosa que ens van denegar. Per tant si es decideix, fer-ho haurem de 
tornar a demanar el corresponent permís. 
 

 

Es finalitza la sessió a les 21.15 hores. 

 


