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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

3  d'abril de 2018 

 
 

Assistents:    
Lleonard A., Ferran A., Ferran F., Mario G., Joan Ramon G., Ricard M., Joan M., Neus P., Ricard 

P., Jordi S. i Jesús V. 

 
Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior 

2. Indepensants 

3. Trajectòria caminades 

4. Acte dia 8 

5. Manifestació dia 15 

6. Composició grup coordinació 

7. Noves propostes 

8. Altres 

 

Desenvolupament  i acords: 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova 

 

2. Tema Indepensants:  

Manifestació del proper diumenge dia 15, en defensa de les institucions i de rebuig a 

l’empresonament i exili dels polítics independentistes. 

 

3. Trajectòria caminades:  

Es demanarà permís per fer les caminades de les 4 properes setmanes, que aniran de la 

plaça de la Font Nova fins a l’alcaldia del districte. Més endavant ja valorarem com anem 

variant el recorregut. 

 

4. Acte dia 8 d’abril:  

Quedem de trobar-nos, a partir de las 9,30 hores, tots el voluntaris, per preparar l’escenari, 

l’espai del ponents i les entitats que venen a la presentació, i altres coses. 

 

5. Manifestació dia 15:  

Es demanarà a través del Barcelonès si ens poden avançar informació sobre el recorregut i 

altres aspectes. 
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6. Composició del grup de coordinació:  

Es valora fer grups de treball que puguin treballar amb més profunditat diversos temes, i així 

procurar guanyar agilitat i eficàcia per les diverses eines 

que volem abordar dins de la nostra territorial. 

Els grups que s’ha valorat crear són els següents: 

- Difusió 

- Mobilització 

- Manteniment local i material 

- Discurs 

- Establiments amics 

- Captació noves incorporacions i acollida 

- Parades 

No és cap llista tancada perquè anirem veient si fa falta afegir algun altre grup per dur a terme 

altres tasques. 

El següent pas és col·locar en cada grup de treball les funcions que tenim llistades del 

funcionament actual.  

S'enviarà un correu als que actualment en formen part de l’Equip de Coordinació explicant els 

grups de treball, i si volen seguir participant que ho diguin abans de la data... i que s’apuntin 

als grups de treball. 

Es farà una llista de correu per a cada un dels grups de treball i que els membres de l'equip 

de coordinació estiguin a totes les llistes de correu dels grups de treball amb recepció del 

resum. 

 

7. Canvi de dia de la reunió de l'equip de coordinació: 

Aquest trimestre vinent les farem en dimecres. 

 

8. Altres:  

Es donarà més visibilitat, a la pàgina inicial del web, als establiments amics. (potser també a 

una llista d'enllaços a webs d'altres entitats d'interès). 

 S'està estudiant el poder disposà d'una wiki d'accés als membres dels grups de treball i del 

comitè de coordinació per: 

*  Tenir-hi guardats, endreçats, actualitzats I estructurats tots els documents relatius a 

l'organització de la territorial. 

*  Poder redactar documents col·laborativament. Articles, ordre del dia de reunions, revisió 

d'actes de reunions... 

*  Poder discutir de forma asíncrona i no presencial temes que no requereixen 

confidencialitat. 

 

S’acaba la reunió aproximadament a les 21.15 h 


