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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

6  de març de 2018 

 
 

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

Lidia R., Christian S., Jesús V. i Maria V. 

 
Ordre del dia: 

1. Aprovació actes anteriors (2) 

2. Assemblea dia 7 per avals als candidats al SN 

3. Informació Barcelonès 

4. Indepensants 

5. Concentració dia 11 

6. Regeneració de missatges – Activitats futures 

7. Assemblea socis dia 21 – Calendari futur 

8. Procés Constituent  

9. Actes dilluns  

10. Campanya llaços grocs  

11. Roses Sant Jordi – Parada  

12. Altres 

 
Desenvolupament  i acords: 
 
1. Aprovació actes anteriors 

 S’aproven les dues actes anteriors incorporant alguna esmena proposada. 

 

2. Assemblea dia 7 per avals als candidats al SN 

El control de socis serà fet per el Secretari a l’entrada. Desmuntem taules i posem cadires. 

Votació secreta, amb una sola papereta per tot que s'imprimiran. 

 

3. Informació Barcelonès 

Tema roses Sant Jordi, nosaltres no ho farem, pel tema de llibres a proposar per la parada 

central de l’ANC, proposarem ‘Els silencis mediàtics’ (anuari Media Cat). Tema ‘dejunis’ 

desorganització i mala difusió. Dinar groc: varen proposar el dia 14 d’abril les que ho vulguin 

fer. Acte de presentació de candidats al Secretariat Nacional es farà el dia 13 al carrer 

Diputació 277. 

 

4. Indepensants 

Exigència de República ara, no vàrem votar autonomia i si algú no ho veu així que s’aparti. 

 

5. Concentració dia 11 

No s’ha fet prou difusió, nosaltres farem un correu. Ens trobarem a les 15:30 al quiosc. 

Portarem pancartes petites amb lemes:’ prou mercadeig, no us fa vergonya?’  i ‘el 21-D va 

guanyar República, a què espereu?’. Es prepararan  dijous vinent i trametre nous lemes per 

correu. En quan a estelades, les recolliran del local les persones que s’han ofert. 



 

2 / 2 
 

6. Regeneració de missatges i activitats de futur: 

a. S’ha convidat a Ramon reig a exposar el seu projecte bé demà dimecres desprès de 

l’assemblea extraordinària, o bé dilluns dia 12 a les 18:30 al local. 

b.  Farem un buidat de les actes del S.N. on puguem veure les assistències i les votacions. 

En demanarem confirmació al Secretariat abans de fer-ho públic a la nostra web. Hem 

posat a votació fer públic un escrit i s’ha votat que no. 

c. En paral·lel, i pensant en el nou equip de coordinació,  s’ha preparat un llistat de Grups 

de Treball/Tasques, Qui n’és el responsable i Qui ho ha de ser segons el RRI. Tot això 

per que s’analitzi què cal conservar, què eliminar o què incorporar. 

d. El coordinador expressa que l’actual equip més les futures incorporacions fan poc 

operatiu i inviable l’actual esquema de l’equip. Seria millor tornar a l’esquema de 

comissions o grups de treball que informin al nou equip de coordinació més reduït. Però 

també com la gran majoria de nous membres no han participat de les reunions, se’ls 

acompanyarà durant un temps i desprès l’actual equip deixarà d’assistir. 

e. Es decideix que a l’assemblea mensual de socis del proper dia 21 es faci un pica-pica de 

comiat. 
 

7. Assemblea socis dia 21 - calendari futur 

Ordre del dia:  
      1. Presentació dels nous càrrecs electes. 
 2. Valoració del moment polític 
 3. Valoració de les eleccions al SN 
 4. Actes passats i futurs 
 5. Torn obert de paraules. 
Acabem amb un pica-pica. 
 

8. Procés Constituent  

L’altre dia als CDR es parlava de començar la tasca en aquest aspecte. Com hi podem 

participar nosaltres? A nivell individual. Valoració del treball que es va fer l’any passat al CSS 

que va permetre treballar gent de diferents ideologies. 

9. Actes dilluns  

4 setmanes recorregut per Galileu –( carrer perpendicular)- Joan Güell. Ho estudia en Jesús V 

per tal que la durada sigui semblant a la d’anada i tornada al Districte. 

 

10. Campanya llaços grocs  

Promoure-la a diferents entitats CCS, Òmnium, Casal Independentista, CDR, Ateneu 

Independentista, Coordinadora d’entitats de PS.  etc, portar-los llaços, i una capseta per 

donatius. Les entitats han de fer campanya entre els seus socis. Cartell: ja està fet, només 

falta afegir la llista de locals on es poden adquirir. També podríem fer una crida a voluntaris 

per passar per les escales de veïns, com en el cas dels domassos pel sí. 

11. Roses Sant Jordi – Parada  

No vendrem roses. Demanem una parada a la font nova per aquell dia. horari: 11h a 20h i 

demanem les parades de maig i juny al mateix temps. 

12. Altres.  

Acte 8 abril. Cal fer, ja a partir d’ara, difusió del cartell per les xarxes, web, etc. 

Carta als polítics: Amb la base dels punts del correu del Ricard M. Redacta en Christian. Ho 
enviem als del barri i al nacional.  

 

Es finalitza la sessió a les 21.15 hores. 


