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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

20  de març de 2018 

 
 

Assistents:    
Lleonard A., Ferran A., Albert C., Ferran F., Mario G., Ricard M., Joan M., Neus P., Christian S., 

Jordi S., Jesús V. i Maria V. 

Ordre del dia: 
1. Aprovació acta anterior 

2. Elecció de Secretaris Territorials – Traspàs de funcions  

3. Proposta de Grups de treball. Contingut , Responsables, Detalls  

4. Indepensants 

5. Assemblea 21 de març – presentadors (Data propera / Sala)  
6. Acte 8 d’Abril  

7. Informació del Barcelonès 

8. Altres 

 
Desenvolupament  i acords: 

 

1. Aprovació acta anterior 

 S’aprova 

 

2.  Elecció de Secretaris Territorials – Traspàs de funcions 

 Se’n parla, però degut a no ser-hi presents tots els càrrecs electes no es decideix res. Demà es 
trobaran al local abans de l’assemblea mensual de SMxI.  

 
3. Proposta de Grups de treball. Contingut , Responsables, Detalls 

 S’aclareix d’entrada que l’equip de coordinació sempre ha estat format pels càrrecs electes i 
altres persones per cooptació d’aquells que els sembla que puguin col·laborar. 

 Es mostra el document. Només com un punt de partida perquè a partir d’això els nous càrrecs 
tinguin una idea de les tasques que es fan actualment, sense pressuposar que tots els que fan 
una determinada feina l’hagin de continuar fent. Sí, però, es garantirà un bon traspàs i una 
bona col·laboració de tots els que fan tasques actualment. 

 

4. Indepensants 

 Tema: S’obre una nova etapa (a Sants i al SN). 
 

5. Assemblea 21 de març – presentadors (Data propera / Sala)  

 Proposta de fer l'assemblea d'abril el dimecres 25. Es demanarà sala a Cotxeres.  

 Es fa un repàs dels diferents temes i s'acorda les persones que hi intervindran.  

 Es concreta com s'organitzarà el pica-pica previst per al final de l'assemblea. 
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6.  Acte 8 d’Abril 

- S’acorda que la Lluïsa Pahissa sigui la moderadora. També es suggereixen frases per ajuntar 
en els twitters i Facebook de propaganda, en el sentit de construir República, fer un canvi 
personal, alliberar-se de l’IBEX 35, etc. Cal que fem propostes.  

- Encartellada: 3 i 6 d’abril. Comptem amb el grup habitual. A partir d’aquest cap de setmana 
podem fer córrer el cartell per les xarxes. 

- Escenografia: ja concretat. 

 

7. Informació del Barcelonès: 

-  Valoració actes del divendres a plaça Catalunya i plaça Universitat, amb el lògic descontent 
del Barcelonès amb els organitzadors de l’altre acte. 

-  Tema dels avals, campanya electoral amb tempos molt precipitats, qüestions de la 
impugnació del Baños, etc. 

-  Dinars grocs: moltes AT ho faran el 14 d’abril.  

-  Dejuni: s’està acabant a BCN, no sembla que hi hagi continuïtat de locals.  

- Passar quotes del Barcelonès: la majoria s’inclinen per no fer-ne, sinó fer derrames quan 
calgui.  

-  Vinils per enganxar a les plaques del carrer: surten a 0,20 €. En demanem 200. 

 

8. Altres: 

-  Escrit als partits: s’envia avui. 

- Claus del local. 

- Fer una llista dels que tenen unes o altres claus.  

- Les haurem de redistribuir. 

- Cal estudiar alguna variant pels actes de dilluns, amb algun simbolisme, lectura de manifest, 
portar, si cal, l’equip de so, etc. 

 
S’acaba la reunió a les 21.45 h. 
 


