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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

24  d'abril de 2018 

 
 

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

Maria V. Com a convidat Josep Rafel Colomines (plataforma Salvem TV3). 

Ordre del dia: 
1. Aprovació acta de la sessió anterior 
2. Valoració de Sant Jordi 
3. Preparació Assemblea de 25 d'abril 
4. 1r de Maig - Participació ANC 
5. Denúncia robatori de l’Estelada del CSS 
6. Indepensants 
7. Temes presentats/Varis 
 

Desenvolupament  i acords: 

 
0.  Aprovació acta anterior:   

 El convidat J. Rafel Colomines presenta un ACTE amb presentació d’un manifest en un espai 
municipal.  

 Es proposa fer-ho A Montjuïc o a l’Espanya Industrial a nivell d’ANC nacional o local. 
 
 
1.  Aprovació acta anterior:   

S’aprova l’Acta de la reunió anterior sense cap modificació. 
 

 
2.  Valoració de Sant Jordi: 

Es valora molt positivament tots els actes del dia de Sant Jordi sense entretenir-nos-hi gens ja 
que no cal i no hi ha temps per perdre.  

 Se’n comenta la caminada i se la valora molt positiva ja que la festa el que realment 
convidava era a anar a Barcelona a passejar i comprar-hi llibres. Així i tot i acudí força públic. 

 
 
3.  Preparació Assemblea de 25 d'abril:   

 Pel que fa a l’assemblea, hom acorda un cert canvi de mentalitat, això és conferir-li més 
dinamisme, fer que sigui menys atendre el que diu la Mesa i més participativa, més 
propositiva per part dels assistents i es decideix que contingui, d’entrada, una invitació a 
participar-hi més activament i empènyer la gent a fer-se partícip de l’ANC a qualsevol dels 
nivells possibles. 

 Finalment el programa queda:  
- Invitació/proposta dinàmica, que els assistents hi participin.  

- Valoració del moment polític. 

- Proposta d’Àrees de Treball (no confondre amb equips de treball). 

- Noves iniciatives: Enllaça’t (Campanya), Cartes als Presidents i Caps d’Estat europeus; 

Postals als presos, Nova economia. 
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4.  1r de Maig - Participació ANC: 

Es parla de fer parada al matí, quan hi van els sindicats i es preveu muntar una carpa.  
 És indestriable la reivindicació social de la nacional.  
 L’ANC organitza la manifestació per la tarda.  
 Hom aclareix que cal, encara que els objectius sigui bàsicament els mateixos, que quedi clar 

què és ANC, què és CDR i, per exemple, què és O.C. 
 
 
5.  Denúncia robatori de l’Estelada del CSS: 

Ja és feta la denúncia als Mossos d'Esquadra de la Zona Franca.  
 L’estelada serà reposada, amb l’Estel vermella perquè és com la que hi havia i així ho volen al 

CSS.  
L’ANC hi col·laborarà . Es farà una festa/manifestació el dia que es reinstal·li.  

 Serà sufragada entre les entitats i amb l’aportació popular. Tres membres de SMxI  parlaran 
amb el CSS.  

 
6.  Indepensants: 
 Es parlarà de Sant Jordi, del 1r de maig i del 50 aniversari del Maig del 68. 
 
 
7.  Temes presentats/Varis: 

-  Firentitats: Serà l’ordre del dia de la setmana vinent i es planifiquen els torns de la 
parada: de 10.30 a 15.30 hores i de 15.30 a 20.30 hores. 

-  Entrevista a ‘La Burxa’: hi assistiran 2 companys. 
-  Parades: 12 i 20 de maig se suprimeixen. Cal que sempre hi hagi fulls d’inscripció de 

l’ANC. 
-  Proposta a Barcelonès – Canvi de companyies de serveis. 

 
 
Es dóna per acabada la reunió al voltant de les deu (22h.) de la nit.  


