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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

20  de juny 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 Aprovació acta anterior 
2 Trobada de xarxes a la seu de l’ANC 
3 Preparació ordre del dia Assemblea Ordinària de Socis. 27 de juny 
4 Presentar proposta Eleccions BCN 
5 Valorar propostes rebudes d’anàlisi/estratègia 
6 Indepensants 
7 Altres  

 
 
Desenvolupament i acords: 
 
1 - Aprovació acta anterior 

Es confirma enviar el resum de l’anterior assemblea abans de fer la propera. 
S’aprova l’acta de coordinació. 

 
2 -Trobada de xarxes a la seu de l'ANC 

Hi havia les ATs del Barcelonès. Hi va haver una part d’alertes i una segona de dinamització. 
Es prefereix Telegram. Informacions d’agressions i similars sempre centralitzada a l’ANC. 
Mantenir la transversalitat i independència de l’ANC. Posar a tot arreu l’avís legal de protecció 
de dades. 
Repassem el funcionament de les xarxes que tenim en actiu. 
S’hi faran canvis i ho comunicarem en l’assemblea. 
Tenim una web en anglès. Seria interessant tenir algú que se n’ocupés de moure-la. 

 
3- Preparació ordre del dia Assemblea Ordinària de Socis. 27 de juny 

- Anàlisi del moment 
- Presentació de la Troca. Petició d’adhesió al manifest  
- Construir república. Proposta d’actuació per les eleccions municipals  
- Grups de treball. Presentació del de formació i discurs 
- Informació de les accions en curs  
- Caixa de solidaritat. Informació i destinació 
- Torn obert de paraula 

 
4 - Presentar proposta Eleccions BCN 

S’envia un document de treball a tres territorials (Poble-sec, Sant Antoni i Esquerra Eixample.) 
amb proposta d’una reunió de totes les de Barcelona el 7 de juliol per parlar de la posició de 
l’ANC sobre les municipals a BCN.  
Es demanaria que s’inclogués un punt de l’ordre del dia en el proper plenari del SN. (15 de 
juliol) 
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5 - Valorar propostes rebudes d’anàlisi/estratègia 

Es contestarà per escrit la proposta rebuda. S’encarrega de fer un esborrany. 
 
6 - Indepensants 

Tret el PP ens queda el PSOE que no deixa de ser el mateix. Hi ha proves de que res canvia. 
Badalona, Urdangarin, etc. 

  
7 – Altres 

 Presentacions de llibres: Es comenta la poca assistència de públic a la Marina. Es 
comentarà amb gent d’allà. 

 Bordeta en dansa: Es parlarà amb Secretariat d’entitats per confirmar que estem apuntats. 

 Difusió en Peu de pau: S’enviarà un correu comunicant que és fa el 7 de juliol al matí al 
Casinet. 

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


