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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

18  d'abril de 2018 

 
 

Assistents:    

Lleonard A., Ferran F., Joan Ramon G., Joan M., Neus P., Ricard P., Jordi S., Judit T. i Jesús V.  

Ordre del dia: 
1) Aprovació acta anterior 
2) Valoració de la nostra presència i de la manifestació 15A, en conjunt 
3) Sant Jordi, parada 
4) Indepensants 
5) Les claus, problema d’aquests darrers dies. 
6) Varis 
 
 

Desenvolupament  i acords: 

 
1.  Aprovació acta anterior:   

S’aprova. Repassem els compromisos dels acords presos. 
- Visibilitat al Web dels establiments amics 
- Recompensa darrer Verkami, els editors ja han respòs a la nostre consulta. 
- Campanya enllaçat – voluntaris 
- Xapes Sant Jordi 

 
2.  Valoració de la nostra presència i de la manifestació 15A, en conjunt:  

Molt bé la nostra presència. 
 
3. Sant Jordi:  

-  Parada, comprarem una carpa nova, com la que tenim. 
-  Xapes, ja s’estan fent  
-  Postals per enviar als presos. Tenim adreces i segells. 
-   Concentració tarda. Òmnium facilitarà 100 roses grogues.  

  Al final fem un llaç amb les roses.   
-  Pancarta adient: “La no-violència els violenta”  o similar. 

 
4.  Indepensants:  

Resistir és vèncer. Llibre de ficció, fantàstica i de terror autor Llarena. 
 
5.  Les claus, problema d’aquests darrers dies:  

Van anul·lar les claus d’accés a la base de dades i al correu electrònic. Demà s’anirà a Marina 
(ANC) per que facilitin les noves claus i signar el compromís de confidencialitat. També es 
preguntarà com fer nous associats a i pel tema denúncia estelada CSS. 

 
5 Bis. Assemblea 25 d'abril. Ordre del dia: 

-  Proposta de dinàmica participativa, aportació d’idees per part del associats.  
-  Valoració de l’actual moment polític 
-  Àrees de treball i campanyes, s’enviaran diversos documents ja elaborats sobre aquest punt 

al grup de coordinació 
-  Torn obert de paraules 
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6.  Varis: 

-  Estelada del Centre Social. Farem la denúncia. Caldrà fer-ne la reposició amb una festa de 
barri. 

-  Bordeta en Dansa: Ens hi apuntem 
-  Campanya: Europe, Make a Move. Fem 50 còpies de cada un dels 5 correus en els idiomes 

respectius. I unes quantes en català, plastificades.  
-  Barcelonès: Com que fan l’acta molt ràpid, la persona de SMxI que hi assisteix, només 

parlarà del que no surt a l’acta o dubtes del que calgui. Tenim ja assignades les dues 
membres del SN a la nostra AT. També rebrem el nom dels responsables de cada una de 
les comissions per qualsevol consulta o proposta. 

 
S’acaba la reunió aproximadament a les 21.30 hores. 


