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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

11  d'abril de 2018 

 
 

Assistents:    
Ferran A., Ferran F., Mario G., Joan Ramon G., Joan M., Neus P., Ricard P., Jordi S., Jesús V. i 

Maria V. 

Ordre del dia: 
1- Aprovació acta anterior 
2- Indepensant 
3- Valoració acte dia 8 
4- Carta de coordinació 
5- Manifestació dia 15 / Informació reunió Barcelonès 
6- Diada Sant Jordi - Proposta Roses paradeta 
7- Varis. Al començar la reunió els concretarem 

 

Desenvolupament  i acords: 

 
1.  Aprovació acta anterior:   

S’aprova. Es recorda la necessitat de potenciar els grups de treball especialment dient als 
components de l’antic grup d’acollida. També li direm a l’informàtic corresponent donar més 
visualització dins del web, als establiments amics. 

 
2.  Indepensants:  

Es proposen: la manifestació del proper diumenge dia 15; en contra de la banalització del 
terrorisme; la persecució dels CDR i la criminalització de la llibertat d’expressió. 

 
3.  Valoració acte dia 8:  

Valoració positiva del ponents, escenari, assistència i participació. Problemes amb el so. Es 
publicarà un vídeo de l’acte. 

 
4. Carta de coordinació:   

S’aprova. Es dona un termini de 10 dies per contestar. En la comunicació s'encoratja també a 
formar part dels grups de treball. 

 
5.  Manifestació dia 15 / Informació reunió Barcelonès:   

Manifestació: Punt de trobada: Torres Venecianes (dreta) de plaça "1 d’octubre" (abans Pl. 

Espanya). Hora: 11:00h.  
Per coordinació i voluntaris per portar material a les 10:30h al local.  
S’encoratja a tothom a portat tota mena de símbols, estelades, llaços grocs, etc, a fí de fer-nos 
visibles. 

 Reunió Barcelonès: Disposarem de dos Secretaris/es Nacionals de referència, ja comunicaran 

quins són.  
Comissions: S’estan fent, quan estiguin tancades ens ho comunicaran.  
Dejunis: Es planteja la seva continuïtat.  
Proposta dissabte 14 d’abril, 20h Partit Sant Andreu-Europa d’omplir l’estadi de groc.  
Vinils: Verificar si han arribat a SMxI.  
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Sant Jordi: Venen cinc europarlamentaris a BCN, calen voluntaris que sàpiguen anglès per 
acompanyar-los. 

 
6.  Diada de Sant Jordi - Proposta roses paradeta:  

Es proposa fer un taller de xapes amb una rosa central dibuixada amb el text “llibertat pres@s 
polítics” al voltant, i vendre-les (aportació voluntària) per la Diada de Sant Jordi. S’aprova amb 
lleugeres discrepàncies dels colors a emprar que es resoldran en breu. 

 
7.  Varis: 

-  Manifestació dilluns: Es proposa aprofitar la Diada de Sant Jordi i la paradeta de la plaça de 
Sants per distribuir roses grogues entre els participants de la manifestació de cada dilluns. 
Tant mateix també es proposa fer una pancarta al·lusiva a la No-Violència (lema per definir) i 
que encapçali la manifestació. Es parla de coordinar l’acció amb Òmnium. 

 
-  La reunió de coordinació del dimecres 25 d’abril es passa al dimarts 24 per solapament amb 

la reunió mensual. 
 
-  La pancarta del Districte “llibertat presos polítics” s’ha fet malbé i s’ha n’ha fet un altre de 

nova, es pregunta qui la paga i finalment s’acorda que SMxI assumeixi els costos. 
 
-  Visita Hostalric el 12 de maig. S’enviarà correu a la gent més propera -coordinació, parades, 

permanències- degut a la limitació de places. 
 
-  Enllaça't per la llibertat: L’establiment Terra d’Escudella s’afegeix a la campanya. 
 
-  Es parla de repartir/penjar llaços/domassos en punts clau del barri d’alta visibilitat. 

Establiments amics, plaça de Sants, Sant Medir, etc. 
 
- Crida per “redecorar” el barri tot refent l’art que elements feixistes es dediquen a embrutar. 

Convocatòria dijous 19. Es passarà informació via correu als socis. 
 
-  L’escriptor del barri ........ (posar el nom aquí) vol fer la presentació del seu llibre ........ al 

local de SMxI. S’aprova la proposta i es passarà una Comunicació Informativa per correu als 
socis i simpatitzants del dia i hora. 

 
-  Cooperativa La Borda. Desitja fer una sessió informativa al local de les seves activitats. 

S’aprova la proposta i es passarà un altra comunicació informativa per correu. 
 
-  Es comenta informalment sobre la possibilitat de tenir més material i més variat per oferir als 

visitants durant les permanències. 
 
 

S’acaba la reunió aproximadament a les 21.30 hores. 


