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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

29 de maig de 2018 

 
 
Assistents:    

Lleonard A., Ferran F., Mario G., Joan M., Neus P., Ricard P., Lídia R., Jordi S., Jesús V. i 
Maria V.  
 
 

Ordre del dia: 

A l'ordre del dia s'hi proposen afegir 7 punts més, que passen a formar part del darrer punt. 
1 - Aprovació acta anterior 
2 - Valoració de la proposta rebuda 
3 - Assemblea ordinària - Acabar de definir, si cal 
4 - Informació Barcelonès, darrera reunió 
5 - 11S - 1 d'Oct. - Proposta de Sants al SN 
6 - INDEPENSANTS 
7 - Altres 
 

Desenvolupament  i acords: 

 
1.  Aprovació acta anterior 

S'aprova l'acta anterior. 
 
2.  Valoració de la proposta rebuda 

Se'ns informa que a partir d'una convocatòria de la Crida es crea una plataforma d'entitats 
civils i polítiques. La finalitat d'aquesta serà rebutjar i denunciar les provocacions de l'àmbit 
feixista i unionista, de manera transversal, evitant caure en els seus paranys de violència. Per 
afermar el caire i fonaments de la plataforma se'ns proposa fer un taller sobre: Desobediència 
activa no violenta.      
La plataforma també es proposa convocar actes massius i potents. Actualment ja s'està 
treballant per un acte, però encara no hi ha data. 
S'accepta formar part d'aquesta plataforma i que la representant de la nostra territorial (SMxI) 
sigui la mateixa persona que ha formulat la proposta. 

 
3.  Assemblea ordinària - Acabar de definir, si cal   

Al punt d'anàlisi de la situació del moment actual s'afegirà al final la informació de les nostres 
darreres activitats: estelada Centre Social de Sants, la campanya Enllaça't i Firentitats. 

 
4.  Informació Barcelonès, darrera reunió 

*  Es va criticar la tardança dels ponents (1/2 hora tard) a l'acte del dia 21 maig (Born).  

 *  A proposta de l'AT Sant Antoni es demana potenciar les caminades – plaça, Catalunya 
dels divendres –i les que tinguin convocades les territorials cercant la col·laboració entre AT's 
per tal que siguin més massives.  

 *  Es crea una comissió específica pels presos polítics (2 de cada comissió) per definir 
accions i contrarestar les darreres confrontacions en pobles de la costa. Es planteja canviar 
creus grogues per tovalloles grogues.  

 *  En referència a la nostra proposta de mobilització a llocs emblemàtics del barri queda 
definit que serà una acció de AT Sants-Montjuic i que cal introduir el missatge de defensa de 
la República.  
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5. 11S - 1 d'Oct.  - Proposta de Sants al SN 

 Es va presentar una proposta sobre les dues concentracions, per a fer-la arribar al Secretariat 
Nacional. Majoritàriament va semblar bé i, amb una revisió del seu impulsor, es farà arribar al 
Barcelonès i a la nostra representant del Secretariat Nacional, l'Eva Fontova. 

 
6.  Indepensants 

L'entradeta d'aquesta setmana sera la defensa de l'espai públic – uns dels espais on s'ha de 
mostrar la llibertat d'expressió i la pluralitat de la societat. 

 

7.  Altres: 

7.1. Del  grup de Formació i Discurs es cercarà, de manera personalitzada, gent que hi 

participi. Ara en són 3 components. 

7.2. Robatori de l'estelada del CSS – El centre social enviarà una convocatòria a les entitats 

del barri per al proper divendres -dia 1 de juny-, per a consensuar el que s'ha de fer ara. 

7.3. Xerrada “Judicis polítics” a càrrec de l'advocat Cuevillas (advocat de Puigdemont). És un 
acte que organitza AT de Les Corts el dimecres 27 de juny. Després de donar-li moltes 
voltes al problema de la sala amb capacitat suficient (varem oferir la possibilitat de 
Cotxeres), finalment es farà en una sala més de l'àmbit de Les Corts. 

7.4. Es proposa un nou recorregut per la caminada dels dilluns, cara als permisos. Serà carrer 
de Sants direcció Collblanc, fins al Carrefour. 

7.5. Marxa de Torxes 2018.- Es convoca pel proper dimarts 5 de juny la primera reunió 

preparatòria. Aquest any tocava Poble-sec, però es va desestimar per motius 
d'assistència, i de no fer massa llarga i complicada la marxa. 

7.6. Es proposa fer difusió de les cartes a polítics europeus a les concentracions dels dilluns, 
posant una taula una mica abans. 

7.7. S'informa que s'han fet 6 nous socis i cal controlar la seva alta parlant amb administració 
ANC, un cas de fa dies i encara no se l'ha trucat.      

 
Es dona per acabada la reunió prop de les 22 hores. 
 


