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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

13  de març de 2018 

 
 

Assistents:    
Ferran A., 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. i Maria V. 

 
Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior 

2. Grups de treball – Finalització 

3. Indepensants 

4. Eleccions SN / Actes i assistències 

5. Acte del 8 d'abril 
6. Concentració 5 mesos sense vosaltres 
7. Manifestació del 17 de març en defensa de l'escola catalana 
8. Valoració manifestació 11 de març 
9. Parades 

 
 
Desenvolupament  i acords: 
 
1.  Aprovació acta anterior 

S’aprova 

2.  Grups de treball – Finalització  

Es diu que hi ha 18 persones a coordinació més les 5 que es presenten sumarien 23. Poc 

operatiu.   Alguns dels actuals ja van exposar la possibilitat de plegar. S’ha de garantir un 

traspàs amb garanties i un bon acompanyament. 

 Es proposa que la reunió de la propera setmana sigui amb un petit grup amb els nous 

membres més les persones que puguin representar els possibles grups de treball. 

 Hi ha tres taules amb possibles organitzacions dels grups de treball. S’hauria de intentar 

fusionar-les amb una reunió reduïda que es farà properament. 

 

3.  Indepensants 

Eleccions del SN i de SMxI. Donar molta importància a una bona participació. Ens agraden les 

urnes.  

 

4.  Eleccions SN / Actes i assistències 

S’ha de reclamar l’aplicatiu per comprovar el vot al SN. Han demanat de votar al nostre local 

Poble Sec, Les Corts i L’Hospitalet. Aquest darrer pot tenir problemes perquè pertanyen a una 

altre regió. Es parlarà amb ells. 

 Tenim una llista amb el nivell d’assistència dels anteriors secretaris nacionals. S’enviarà als 

socis com informació acompanyat d’una petita explicació. 
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5.  Acte del 8 d'abril  

A la darrera reunió de la comissió es va parlar de l’escenografia i del segon cartell que 

s’hauria d’escampar a partir del 25 de març.  

 S’han anat confirmant diferents ponents. N’hi ha pendents de confirmar.  

 Es proposa acabar l’acte amb un pica pica al pati interior de Cotxeres. Podria ser un vermut 

groc amb possible assistència de familiars de presos. Després de debatre-ho, es desestima 

fer res d’això. 

 Es preguntarà a la Elisenda Paluzie si pot venir. 

 A part de les empreses que vinguin es farà un mural amb una llista d’altres alternatives. 

 

6.  Concentració 5 mesos sense vosaltres  

Ho convoca Òmnium, però creiem que hem de convocar també nosaltres i participar-hi.  

 Es debat sobre si hauríem de donar prioritat a aquest acte o  a la caminada de plaça 

Catalunya. Es comunicaran les dues i que cadascú vagi on cregui convenient. 

 

7.  Manifestació del 17 de març en defensa de l'escola catalana  

Es convocarà al quiosc a les 16.30 per anar-hi. Es comenta que potser fem massa actes 

reactius. 

 Hem d’intentar recuperar la iniciativa de fer república.  

 Actes en el sentit del de l’11de març o el que preparem pel 8 d’abril. 

 Seria interessant tenir un grup d’estratègia que proposes actes d’aquest estil. 

 

8.  Valoració manifestació 11 de març 

Poca organització i poca difusió.  

 

9.  Parades:  

- Les del divendres 16 i dissabte 17 s’anul·len per acumulació d’actes. 

 - Control d’acords: Algú hauria de fer un seguiment dels acords que es prenen a coordinació.  

- La concentració dels dilluns: A partir del dia 19 es farà el nou recorregut (Galileu, Melcior de 

Palau, Joan Güell). Se n’informarà per les xarxes. 

 
S’acaba la reunió a les 21 hores. 
 


