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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

15 de maig de 2018 

 
 

Assistents:    

Lleonard A., Ferran F., Joan M., Neus P.,  Jordi S., Jesús V. i Maria V.  

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Entradeta de l’Indepensants 
3. Grups de treball.  
4. Firentitats 
5. Campanya “Enllaça’t”. Novetats 
6. Properes xerrades 
7. Correllengua 
8. Accions al barri 
9. Convocatòria per demà 16 de maig 

10. Estat de les respostes al correu enviat a tothom de coordinació. 
 

Desenvolupament  i acords: 

 
1.  Aprovació acta anterior 

Queda pendent perquè no s’ha rebut. 
 
2.  Entradeta de l'Indepensants 

Ja tenim president. En tenim dos. Posem-nos a construir la nostra República. Procés 
constituent des de la base. 

 
3.  Grups de treball  

Es decideix que sigui la mateixa persona la que gestioni les permanències i també de les 
comandes i la recepció de material.  
Els documents sobre funcionament de cada grup que es van presentar fa dies se’ls ha 
d’adaptar cada grup.  
A la propera assemblea (30 de maig) parlarem del de mobilització, doncs volem potenciar-lo 
amb urgència.  
Potser també presentarem l’estat de tresoreria i ingressos a la caixa de resistència.  

 
4.  Firentitats 

Tema central de la parada: Nova economia. Ja tenim el roll-up a punt. També cal fer fulls 
volants sobre les empreses alternatives.  
També s’aprova fer un altre roll-up convidant els vianants a fer-se socis de l’ANC. Hem de 
tenir papers d’inscripció perquè la gent els ompli i el signi. 

 
5. Campanya “Enllaça’t”. Novetats 

El Secretariat d’Entitats també tindran llaços i constaran en el següent cartell que imprimirem 
per les botigues.  
També ho tramitaríem si la coordinadora d’entitats de la Marina s’hi apuntés. Es farà la gestió 
a través d'alguna persones de la Marina. 
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6.  Properes xerrades. 

En Pep Marcè explicaria un dia al local l’experiència de La Borda. Ho deixem pel juliol, ja que 
no tenim dies possibles abans.  
La presentació del llibre d’en Marcel Fité es faria el dijous, 14 de juny al nostre local a les 20h. 

 El dimecres 13 de juny es farà a la biblioteca “Francesc Candel” de la Marina el col·loqui del 
llibre “La República dels no independentistes.  
Cal fer els cartells. 

 
7.  Correllengua 

Aquest any l’inici es fa a Sants (Parc Espanya Industrial) per què fa vint anys que es fa a 
Sants. Per això es farà molt més aviat que en edicions anteriors. Hi tindrem parada. És el 
dissabte, 30 de juny. 

 
8.  Accions al barri 

Es preveu una acció la matinada del divendres al dissabte d’aquesta setmana. Cal convocar 
voluntaris.  
Es valora fer una acció d’estiu en llocs amb molts turistes: Flash-mob (15 minuts) amb cartells 
dels presos de mida dinA2, plastificats. Per fer en llocs i dies diferents.  

 
9.  Convocatòria per demà 16 de maig 

La concentració és amb motiu dels 7 mesos d'empresonament dels Jordi's.  
Serà a les 19.30 h a la plaça de la Catedral. 
Convoquem a 2/4 de 7 de la tarda al quiosc. Es portaran les fotos, un megàfon, dues 
pancartes i els llaços. 

 
10.  Repàs al correu a membres de coordinació.  

Ens agafem una setmana més per repassar les respostes rebudes i procedir a actualitzar els 
grups: Googlegrup de correu, grup de coordinació de Telegram. 
També quedem que la setmana vinent, per tractar el projecte d’organització en xarxa o 
piràmide  d’acord amb la proposta feta la setmana passada.  

 
 
Es dona per acabada la reunió cap a les 21h 05min. 
 


