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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

27  de març de 2018 

 
 

Assistents:    
Lleonard A., Ferran A., Enric B., Ferran F., Joan Ramon G., Sergi G., Carme J., Ricard M., 

Francesc M., Joan M., M. Ricard P., Jordi S. i Jesús V. 

 
Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior 

2. Intervenció d'Enric Blanes 

3. Acte del dia 8 abril 

4. Indepensants 

5. Valoració darrers actes i manifestacions 

6. Finançament llacets i xapes 

7. Altres 

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

S'aprova  

 

2. Intervenció d'Enric Blanes 

L'Enric Blanes presenta el treball fet al Secretariat Nacional durant aquests darrers 22 mesos 

del seu mandat, en resum es parla de: 

 La decisió d'anar cap al referèndum i el seu trasllat a la resta d'agents de 

l'independentisme. 

 La contractació d'un cap de premsa. 

 Les mobilitzacions que es varen anar convocant, algunes en solitari i d'altres amb més 

entitats, sobretot OC, destacant la de setembre del 2016 com la més multitudinària fora 

dels 11S. 

 La Caixa de Solidaritat. 

 Els actes a favor del Referèndum  i la campanya del SÍ que va començar en solitari 

l'ANC i que es va acaba en una campanya conjunta. 

 La Diada del SÍ i la implicació en l'1 d'octubre. 

 Les manifestacions a favor dels presos. 

 La campanya del 21 de desembre i l'acte de Drassanes. 

 El projecte Tu Votes Tu Comptes conjunt amb CUP i els CDR. 

 Les mobilitzacions posteriors a les eleccions, destacant la de l'11 de març. 

 Les eleccions al SN i l'elecció dels càrrecs orgànics. 
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3. Acte del dia 8 abril 

Es parla dels darrers detalls de l'organització de l'acte:  

 Es faran 300 cartells a repartir entre establiments amics i dues encartellades els dies 3 i 

6 d'abril. 

 Es comenta la idea de JRG sobre fer una campanya més propositiva i amplia als barris 

per facilitar el canvi dels serveis a empreses de proximitat, acordant que és un projecte 

que caldria estudiar-ne la viabilitat i que això ho fes un grup reduït de 2 o 3 persones 

amb expertesa i que es podria fer una crida per buscar-les el mateix dia 8 o bé a la 

propera assemblea mensual de SMxI. 

 La comissió de l'acte enviarà un correu a les entitats participants amb la descripció del 

mateix i el cartell definitiu. 

 Es proposa i s'aprova fer uns senzills cartells identificatius amb el nom de les entitats 

per les taules d'informació. 

 Es faran uns pòsters i fulls informatius amb el llistat d'empreses alternatives a les del 

IBEX35  i un PowerPoint que es projectarà a la pantalla. 

 Es proposa i aprova que hi hagi 3 o 4 persones de servei d'informació i ordre. 

 Es comenta que els parlaments es gravaran en vídeo i es publicaran al canal de SMxI, 

sempre que els conferenciants no tinguin cap problema. 

 

4. Indepensants 

Els temes seran: Situació nous empresonats, President, reacció del poble, Unitat d'acció 

pacifica i desemmascarament dels infiltrats. 

 

5. Valoració darrers actes i manifestacions 

Caminades: Es valoren positives les caminades però es proposa i discuteix la proposta de 

modificar quelcom cada cop o de tant en tant, a banda de l'itinerari, i s'aprova per la següent 

obrir la caminada amb les fotos grans dels presos polítics i exiliats i també portar més llaços 

grocs amb pals així com recordar als participants que és una manifestació en silenci fora de 

les consignes oficials dirigides amb megafonia.  

Resta de manifestacions: Es valoren positivament, encara que molt millor la del diumenge 

25, que les del divendres 23, que van mancar d'unitat i d'una millor coordinació entre entitats 

convocants. 

 

6. Finançament llacets i xapes 

Es  proposa i s'aprova que el finançament de llacets i xapes que serveixen per omplir les 

caixes de solidaritat sigui íntegrament a càrrec del pressupost ordinari de la territorial. També 

es comenta d'engegar la campanya dels llaços pels balcons anant a les cases i sobretot per la 

zona del Mercat de Sants. 

 

7. Altres 

Es comenta que baixarà la seva activitat a coordinació per la seva involucració a 

EnPeuDePau i al CDR i comenta la preocupació de la majoria dels integrants del mateix per 

mantenir les mobilitzacions dintre dels paràmetres de la no-violència per l'increment de la 

violència de la policia i infiltrats. 
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Addicionalment, es comenten i aproven les següents qüestions: 

 S'acorda qui serà el responsable de llegir el correu corporatiu i difondre el contingut, si 

s'escau a coordinació. 

 Es farà una pancarta més estreta per les caminades per quan es vagi per carrers que 

així ho requereixi. 

 Fer una comanda d'estelades perquè disposem d'un inventari de 10 de grans i 10 de 

mitjanes de cada color (cap de mini). 

 Una sèrie d'idees per projectes que acostin la República a la gent i la facin efectiva. 

Sembla interessant com a informació a valorar pel grup de Discurs. 

 La informació i invitació que hem rebut sobre la presentació al Districte d'un llibre 

interessant pel Procés, així com el CV de l'autor i que s'ofereix a fer-ho també al local 

d'Alcolea. S'aprova estudiar-ho. 

 La proposta d'una sortida cultural pel mes de maig que ja es concretarà. 

 

    Es conclou la reunió a les 21.40 h. 
 


