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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

6 de juny de 2018 

 
 
Assistents:    

Lleonard A., Albert C., Ferran F., Mario G., Joan G., Francesc M., Joan M., Neus P., Ricard P., 
Jesús V. i Maria V.  
 
 

Ordre del dia: 

1)  Aprovació de l'acta anterior 
2)  Reunió del Barcelonès 

3)  Marxa de Torxes 

4)  Calendari de mobilitzacions i permisos 

5)  Acta assemblea ordinària 

6)  Indepensants 

7)  Estelada centre social 
8)  Propostes sobre línies d'actuació 

9)  Propera reunió del comitè de coordinació 

10)  Varis 

 
 

Desenvolupament  i acords: 

 
1.  Aprovació acta anterior 

S'aprova amb alguna esmena. 
 
2.  Reunió del Barcelonès  

S'ha comentat una proposta d'acció coordinada a iniciativa del Barcelonès. 
S'acorda que es comunicarà al grup de mobilització. 

 
3.  Marxa de torxes   

* S'ha decidit que aquest any es farà a Sants. 
* Segueixen els mateixos responsables de l'any passat. 
* Coincideix amb el 25è aniversari dels castellers de Sants. Es farà un recorregut que tingui 
quelcom a veure amb els castellers i es coordinarà la seva participació. 
* Es faran gestions per ampliar les associacions que hi col·laboren. 

 
4.  Calendari de mobilitzacions i permisos 

*  Hi ha 51 voluntaris per a participar a la flax-mob. Resta pendent de definir les dates. Ja 
s'han adquirit les lones. 

*  S'informa de que per demanar els permisos caldrà fer-ho amb certificat digital. Resta 
pendent de definir els detalls. 

*  Es demanarà al responsable de mobilització que plantegi un calendari per a les accions de 
flaix-mob. 

*  Parades de juliol i agost. El responsable de parades farà la proposta per al mes de juliol 
per fer-ne la sol·licitud dels permisos. S'enviarà el calendari de juliol per que demani els 
permisos. Resta pendent de concretar el calendari de l'agost. 
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5. Acta assemblea ordinària  

* Es farà un document explicant el contingut del que es va tractar a l'assemblea. 
* Resta pendent la decisió de com se li donarà difusió. 

 
6.  Indepensants 

Es proposa tractar el tema de la formació del nou govern; de que caldrà ajudar-lo i empènyer-
lo. 

 
7.  Estelada centre social 

Es va acordar en una reunió de substituir-la. 
S'informarà dels detalls. 

 
8.  Propostes sobre línies d'actuació 

*  Es comenta la possibilitat de fer reunions de debat amb els diferents punts. 
*  Es debat el primer punt sobre seguretat. Es convocarà un expert per a fer una jornada amb 

recomanacions. Les conclusions es difondran per a implementar-les. 
* Es proposa un curs impartit per «en peu de pau». 
*  Es valora la conveniència d'entrar en contacte amb la comissió de «fem república» i la 

comissió de «fem república». 
*  Es comenta el tema de la protecció financera. 
 

9)  Propera reunió del comitè de coordinació 

 La propera reunió de coordinació es farà dimarts 12. 
 
10)  Varis 

S'assistirà a la reunió del secretariat d'entitats. 
 

 
Es dona per acabada la reunió prop de les 21.30 hores. 
 


