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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

23  de maig de 2018 
 
 

Assistents:    
Ferran A., Lleonard A., Albert C., Ferran F., Mario G., Joan Ramon G., Francesc M., Joan M., 
Neus P., Lídia R., Jordi S. i Maria V. 

Ordre del dia: 
1 Actes per aprovar (9 i 15 de maig) 
2 Llei protecció de dades - Aplicació a SMxI 
3 Concreció campanya d'estiu: pressupost lones 
4 Hissada estelada (dissabte 26 maig) 
5 Indepensants 
6 Ordre del dia de la  propera assemblea (30 de maig) 
7 Proposta d'organització i funcionament de la Territorial 
8 Varis:  

 - Firentitats 
 - Anunci per la festa major de la Marina 
 - Anunci de LíniaSants per publicar un cartell 
 - Cartell de la presentació del Llibre a la biblioteca Francesc Candel 
 - Petició rebuda per col·laborar en un llibre sobre les entitats del districte 
 - Grup de Difusió 
 - Grup de Discurs i formació 

 
Desenvolupament i acords: 
 
1.  Actes per aprovar (9 i 15 de maig) 

S'aproven les dues que restaven pendents amb les esmenes proposades. 
 
2.  Llei de protecció de dades - Aplicació a SMxI 

La base de dades està sota l'empara i  protecció de l'ANC per tant, com a SMxI no tenim per 
què preocupar-nos. 
Es plantegen alguns dubtes sobre els associats que no responguin per si deixaran de rebre 
informació nostra i de l'ANC. A tal efecte es preguntarà al Barcelonès i al Secretariat si hi ha 
previst alguna mesura per pal·liar aquesta possible disfunció. 

 
3.  Concreció campanya d'estiu: pressupost lones 

Es pregunta al Barcelonès si se sap el programa d'accions per l'estiu per decidir si ens convé 
endegar la nostra. 

 La nostra consisteix en 16 lones per fer una "flash mob" en llocs freqüentats per turistes. 
Es valoren les avantatge i inconvenients de les dues propostes (lones o paper plastificat) i 
finalment es decideix per les lones d'una mida mitjana per facilitar les accions i conservació 
del material. 
La decisió final es prendrà a la propera coordinació a partir de la informació que 
s'aconsegueixi del Barcelonès i l'ANC. 

 
4.  Hissada estelada (dissabte 26 maig) 

Està tot a punt però cal fer una crida per aconseguir algun voluntari. Tots ells es trobaran 
davant del Centre Social de Sants (Olzinelles 30) a les 10.15 del dissabte.  
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5.  Indepensants 

De la pluja d'idees se'n destaquen: l'aprovació dels pressuposts de l'Estat; la detenció de 
Zaplana; s'apropen temps convulsius; la formació del govern o no; etc. 

 
6.  Ordre del dia de la  propera assemblea (30 de maig) 

- 1. Anàlisi de la situació política del moment actual 
- 2. Dinamització del grup de Mobilització  
- 3. Debat sobre "com comencem la implementació de la República" 
- 4. Economia i caixes de solidaritat 
- 5. Torn obert d'intervencions 

 
7.  Proposta d'organització i funcionament de la Territorial 

S'explica, i debat, la proposta formulada, i difosa entre l'equip de coordinació per correu el 14 
de maig.  
Es valora positivament pel gran abast que pot arribar a tenir i perquè afavoriria la participació i 
implicació de més persones a nivell de la Territorial. 

 Es proposa fer una prospecció de la base de dades per saber fins a quin punt ens pot facilitar 
la feina i poder endegar l'experiència en sectors concrets (carrers, zones pròximes...). 

 
8.  Varis: 

 Firentitats 
Tindrà una localització diferent, encara que propera, a la dels darrers anys. 
Cal fer una crida per cobrir la parada en el torn del matí. 

 Anunci per la festa major de la Marina 
Es decideix no demanar la impressió de l'anunci al diari de "La Marina" 

 Anunci de LíniaSants per publicar un cartell 
No es veu adient la publicació per donar la benvinguda al President Joaquim Torra que 
ha estat proposat a altres Territorials. No es veu l'objecte d'aquesta despesa. 

 Cartell de la presentació del Llibre a la biblioteca Francesc Candel 
La difusió del cartell de la presentació del llibre "La República de los NO 
independentistas" ja està realitzada i no es pot refer el cartell per atendre la petició que 
la biblioteca ha demanat. 

 Petició rebuda per col·laborar en un llibre sobre les entitats del districte 
En motiu que s'està escrivint un llibre sobre les entitats i associacions del Districte, ens 
demanen informació sobre la història i evolució de SMxI pel que fa al nombre de socis i 
simpatitzants que ha tingut des dels seus inicis fins avui dia. Actualment ens adrecem 
per mail a 1606 persones.  

 Grup de Difusió 
Exposa que s'ha enviat un correu a totes les persones que en algun moment han 
participat e el grup demanant de fer una trobada el dilluns 28 de maig per intentat 
revitalitzar el grup i analitzar quines funcions hauria d'assumir. 

 Grup de Discurs i formació 
Queda pendent per a la propera reunió de coordinació.  
 

La sessió es dona per acabada a dos quarts de deu de la nit. 
 


