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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

2 de maig de 2018 

 
 

Assistents:    
Albert C., Ferran F., Mario G.; Joan Ramon G., Joan M., Neus P., Ricard P., Lídia R.,Jordi S., 

Jesús V. i Maria V.  

Ordre del dia: 
  1 - Aprovació acta anterior. 
  2 - Valoració 1r Maig - Sobre l'estratègia de l'ANC. 
  3 - Preparació FIRENTITATS. 
  4 - Estelada CSS - Definició festa. 
  5 - Entrevista Burxa 
  6 - Propostes accions a fer 
  7 - Indepensants 
  8 - Presentació llibre Nous Republicans 
  9 - Properes manifestacions dilluns 
10 - Data propera assemblea 

 
Desenvolupament  i acords: 

 
1.  Aprovació acta anterior:   

S’aprova l’Acta de la reunió anterior amb les esmenes comentades. 
 

2.  Valoració 1r Maig - Sobre l'estratègia de l'ANC: 

No tothom està d’acord amb l‘estratègia de l’ANC d’aquest any.  
A la propera reunió del Barcelonès es preguntarà per què no es va fer una convocatòria 
unitària al matí com els anys anteriors. 

 
3.  Preparació FIRENTITATS  

Es portarà el cartell gran de les alternatives a les empreses de l’Ibex que es va preparar per 
l’acte del 8 d’abril.  

 Repartirem fulletons de nova economia i també fulletons amb les adreces dels presos polítics.   
 
4.  Estelada CSS - Definició festa  

Durant el matí del Firentitats (26 de maig) es posarà l’estelada del CSS.  
Hi haurà caixes per recollir diners i es donarà xapa commemorativa.  
Falta tramitar el permís.  
A falta de decidir horaris, el programa previst és: 
 Marxa dinamitzada per Tabalers de Sants (pendent de confirmació) de la carpa del CSS al 

Firentitats fins Olzinelles 
 Hissada de l’estelada 
 Pilar a càrrec dels Castellers de Sants (pendent de confirmació) 
 Lectura manifest 
 Guardiola per finançar la compra de l’estelada (el que sobri anirà a la caixa de resistència 

en favor de l’alliberament dels presos polítics) 
 Final de l’activitat 
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5. Entrevista Burxa  

S’ha fet i sortirà a la Burxa del mes de maig. 
 
6.  Propostes accions a fer 

Un soci proposa estar presents amb pancartes i llaços els dijous, divendres i dissabtes de 20 
a 21 hores a les Fonts de Montjuïc, aprofitant el turisme. I estar presents a l’Estació de Sants, 
en una acció similar a la caminada de plaça de Catalunya.  

 Es valora que ja fem una acció de suport als presos a la setmana i al barri.  Es consultarà al 
Barcelonès si tenen previst preparar fulletons en diferents idiomes per repartir-los en llocs 
turístics.  
Les consultes al Barcelonès es faran a la reunió quinzenal i per mail. 

 
7.  Indepensants  

Posar en valor que es consulti als socis. Potenciar la participació.Importància de l’opinió de 
l’Assemblea. 

 
8.  Presentació llibre Nous Republicans  

 Es proposa dimecres 13 de juny o dijous 21. Es buscarà sala a Marina, preferiblement a la 
Biblioteca Francesc Candel.  

 
9.  Properes manifestacions dilluns 

S’han de demanar permisos a partir del dilluns 14 i cal definir el nou recorregut. Demanarem 
Jocs Florals, Noguera Pallaresa i tornar per Olzinelles. 

 Cal trobar nous lemes sobre construir República i que només amb la República alliberarem 
els presos. 

 
10.  Data propera assemblea  

- Demanar sala pels dimecres 30 maig i 27 de juny. 
 
Finalment i fora de l'ordre del dia s'acorda que el tema central de la propera reunió serà els 
grups/àrees de treball. Un grup reduït de 3 persones ho prepararà prèviament el dilluns vinent. 
 
Es dóna per acabada la reunió al voltant de les nou (21h.) de la nit.  


