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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

9 de maig de 2018 

 
 

Assistents:    

Lleonard A., Maria C., Mario G., Joan Ramon G., Joan M., Ricard P., Jordi S., Jesús V. i Maria V.  

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta anterior 

2. INDEPENSANTS 

3. Organització dels grups de treball 

3.1. Repassar la proposta presentada  

3.2. Dinamització dels grups 

4. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament  i acords: 

 

1.  Aprovació acta anterior 
S'aprova amb les esmenes  

 

2.  Indepensants 
S'acaben les negociacions de la investidura i ara tocarà parlar de les coses importants que és 
com s'implementa la república. 

 

3. Organització dels grups de treball 
Es valora la conveniència que hi hagués algú de coordinació en cada grup. Aquesta persona 
no necessàriament ha de ser la persona responsable del grup de treball. La seva funció seria 
la d'enllaç amb coordinació. 

3.1. Discussió per grups. 

 Grup de parades. Quedaria com està. 

 Permanències. No té responsable. Es proposa que sigui la responsable de coordinació 
d'aquest grup. 

 Mobilització. No hi ha responsable, però es mantindrà com a voluntari. S'ha de trobar 
un nou responsable. Es demanarà la llista de persones que hi havien col·laborat.  

 Discurs. Dos membres de coordinació formaran part d'aquest grup.  

 Difusió. Comentem problemes amb el correu corporatiu. 

 Establiments amics. Queda igual.  

 Captació i acollida. Es comenta de convocar a les noves incorporacions abans de que 
comencin les assemblees. La captació s'ha activat a les parades. La responsabilitat 
serà compartida entre un responsable de coordinació actual i una persona de l'equip 
anterior.  
 

Queda pendent definir un segon responsable per cada grup. 
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3.2. Dinamització dels grups 

Es valora la necessitat de dinamitzar els grups. 

-   Mobilització. Es un grup que es cal dinamitzar-lo amb urgència.  

-  Comandes. S'ha de parlar amb la persona que ho feia fins ara per a veure si ho pot 

continuar fent. També ho podria fer des d'economia. 

-  Ordre local. És una feina que implica a més d'un grup (parades, taller de llaços, ..). 

S'ha de fer una reunió amb els implicats als diferents grups per tal d'establir els criteris 
per ordenar el material. Es proposa que es decideixi que és el que sobra i llençar-ho. 

-  Moderador. S'ofereix un membre de coordinació. 

-  Acta: continua sent rotativa. 

-  Seguiment de les actes de coordinació. Es comenta la possibilitat que sigui el 

secretari o el coordinador. Es decideix afegir un punt de seguiment d'acords a l'ordre el 
dia de totes les reunions de coordinació. 

-  Comunicació a les persones absents de les feines que se'ls assignen. Ho 
gestionarà el coordinador. 

- Gestió de base de dades: Serà gestionat pel coordinador.  

-  Llistat de claus. Valorem al possibilitat de portar un llistat de totes les persones que 
tenen les claus del local. 

-  Control d'us del material (televisor, equip de so, generador, ...). Es comenta la 
possibilitat de tornar a fer un registre de qui utilitza aquests materials fora de la seu. La 
S'encarregarà de fer un registre, una persona de l'equip de coordinació. 

-  Arxiu. S'ha de continuar parlant sobre el tema. Es farà una proposta més endavant.  

 

4.  Precs i preguntes 

1. Roll-up de les empreses "republicanes". Es traurà el logo d'alimentació per què no hi han 
empreses. S'aprova de tirar-ho endavant. 

2. Es proposa de fer un repositori de documentació. Els documents es penjaran en la wiki.  

 
Es dona per acabada la reunió a quarts de deu de la nit. 
 


