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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

12 de juny de 2018 

 
 
Assistents:    

Lleonard A., Albert C., Ferran F., Mario G., Carme J., Joan M., Neus P., Lídia R., Jordi S. i 
Maria V.  
 

Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Revisió proposta d’acta de les assemblees mensuals per a tothom  
3. Valoració acció d'estiu a les Fonts de Montjuïc 
4. Problemes amb el nostre ordinador 
5. Autocars a Altsasu i altres convocatòries pel dissabte 16 
6. Indepensants 
7. Informació del Barcelonès 
8. Informació de la reunió mensual comissió Acció Territorial 
9. Manifest de La Troca 

10. Propera assemblea mensual de SMxI 
11. Xerrada de “En Peu de Pau” 
12. Varis 

 
Desenvolupament  i acords: 

 
1) Aprovació de l’acta anterior  

S’aprova amb les correccions corresponents. 
 

2) Revisió proposta d’acta de les assemblees mensuals per a tothom 
S’aprova la proposta presentada segons el model enviat de la darrera assemblea. Cal veure 
qui ho farà. Proposem que ho faci sempre la mateixa persona o un suplent i revisat 
posteriorment. L’enviem per correu a tothom i a més ho pengem al web com ja es fa,  amb 
l’enllaç que surt a l’Indepensants. 

 
3) Valoració acció d'estiu a les Fonts de Montjuïc 

Van poder mostrar-se 9 fotos, només. 10 minuts a cada costat de la font. Cal millorar el 
procediment d’enviar correus: no tothom ho ha rebut. Les portarem a l’acte de dissabte, matí i 
tarda. (contactem amb l’organització de l’acte).  Es proposa fer un doodle perquè la gent s’hi 
apunti per saber quanta gent hi ha apuntada. L’enllaç no seria públic. També s’enviaran els 
correus a coordinació per si algú ens demana informació al respecte. 

 
4) Problemes amb el nostre ordinador  

Porta problemes de funcionament. S’ho mirarà un entès.  També va haver-hi problemes amb 
la base de dades de l’ANC, no operativa durant prop d’un dia.  

 
5) Autocars a Altsasu i altres convocatòries pel dissabte, 16 

Enviarem a tothom  un correu explicant totes les activitats de dissabte: L’autocar de l’estació 
de Sants l’organitza “La Crida per la Llibertat”. També n’hi ha un organitzat per ANC de Nou 
Barris.  
A Barcelona hi haurà dues convocatòries, una al matí per fer una flashmob a plaça Catalunya: 
trobada al quiosc a les 9.30h.  A la tarda a les 18.30h també a plaça Catalunya: trobada a les 
17.30h al quiosc. Hem de ser molts!  
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6) Indepensants  

Dissabte tenim molta feina:  Altsasu i 8 mesos dels Jordis. No només acostament dels presos 
(estrictament obligat) sinó alliberament immediat. 

 
7) Informació del Barcelonès.  

 Llei de protecció de dades: només s’hauria de fer servir la base de dades de l’ANC, no 
altres bases de dades locals, doodles, etc.  

 El 27 juny a 19h hi ha una trobada amb informàtics de l’Assemblea i caldria que hi anés 
algú de SMxI que hi entengui.  

 L’operació de mobilització proposada per l’Eixample del 18 juny es passa al dilluns 25.  
 El 18 juny a les 19h hi ha reunió a Marina amb els responsables de xarxes socials.  
 Campanya d’estiu: l’enviaran ben aviat: Flyers per turistes, mantenir el tema presos, etc.  
 També enviaran un protocol per a la difusió d’actes que s’han de publicitar per les xarxes.   

 
8) Informació de la reunió mensual comissió Acció Territorial 

Trobada d'una membre del SN amb Sants, Poble-sec, Sant Antoni i Esquerra de l'Eixample. 
Tema general: Anar fent República, no només per l’alliberament dels presos.  
Es faran flyers en diferents idiomes cara als turistes. Tema important per definir-nos: Eleccions 
municipals de maig 2019. Important sobretot a BCN. Cal elaborar una proposta per fer una 
jornada de treball a nivell de tot el BCNès per debatre al respecte d’aquest tema. Participació 
de 2 o 3 persones de cada AT. Termini: presentar proposta al SN fins el 14 de juliol. Primer 
pas: Reunió del grup de Discurs per elaborar un document. Es passarà una proposta de 
trobada urgent de l’esmentat grup.   

 
9) Manifest de La Troca 

És un grup de formació d’adults al barri i ens demanen l’adhesió com a entitat al manifest per 
tal que es signi el conveni amb l’Ajuntament. Proposem que a la propera assemblea vinguin i 
ens ho expliquin i votem si ens hi adherim.  

 
10)  Propera assemblea mensual de SMxI 

La fem el 27 de juny, com estava previst, tot i la xerrada a Les Corts amb l’Alonso-Cuevillas. 
La setmana vinent fixem l’ordre del dia i altres detalls. 

 
11)  Xerrada de “En Peu de Pau”  

Proposta de possibles dies per fer una sessió. Pot ser el dijous 21 a la tarda o bé el dissabte 7 
de juliol, matí o tarda. Ha de ser per un grup reduït de persones, màxim 30 o 35 persones. 
Quedem fer-ho el dissabte, dia 7 juliol al matí, de 10 a 14h. Cal un local relativament gran.  

 
12) Varis 

 Xerrada de demà. Cal omplir formulari de la biblioteca. 
 Correllengua: Parada 30 juny. Horaris de 10 a 14h i de 16 a 20h. Anul·lem la de 

Numància.  
 Marxa de torxes: avui s’ha enviat l’acta de la 1a reunió.  
 Trobada amb la persona que porta La Lleialtat, per un intercanvi d’objectius de la Lleialtat 

i l’ANC. Ens conviden a anar a les reunions de coordinació cada 15 dies i anar-hi a fer 
aportacions.  

 Cal posar a votació de la propera assemblea mensual el repartiment dels diners recollits 
per a la caixa de solidaritat. 

 
 
Es dona per acabada la reunió a les 22 h. 
 


