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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

26  de juny de 2018 
 

 

Assistents:    
Lleonard A., Joan Ramon G., Francesc M., Joan M., Neus P., Ricard P., Lídia R., Jordi S.,  
Jesús V. i Maria V. 

 
Ordre del dia: 

1 Aprovació acta anterior 
2 Assemblea ordinària de socis 27 de juny  
3 Mobilització Flash-Mob i Gran Via Groga  
4 Caixa solidaritat  
5 Indepensants 
6 Altres  

 
 
Desenvolupament i acords: 
 
1 - Aprovació acta anterior 

S’aprova l’acta de coordinació del passat 20 de juny. 
 
2 - Assemblea ordinària de socis 27 de juny 

Es confirma l’ordre del dia, tal i com s’havia preparat a l’anterior reunió: 

- 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 

 
3 - Mobilització Flash-Mob i Gran Via Groga  

Es comenta com organitzar l’anar a buscar el material i com preparar-lo al local. Es farà crida 
de voluntaris, tant per preparar el material, com per la flash-mob, ja que falta gent per poder 
portar, al menys, les lones dels empresonats.  

 
4 - Caixa solidaritat 

Tenim un import de 9.400€ (Del 14 abril fins al 22 juny), per repartir entre la caixa de solidaritat i 
la caixa dels familiars dels presos. Es proposarà a l’assemblea de socis de fer un repartiment 
6.400€ / 3.000€, i es sotmetrà a votació. 

 
5 - Indepensants 

Es parlarà dels Jocs del Mediterrani i del Correllengua que comença a Sants i que es dedica a 
la nova cançó, tot comparant el resultat dels dos tipus de manifestacions.  
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6 - Altres 

 Es prepararà nou itinerari per els propers 4 dilluns. 

 Ens reclamen assistència a una reunió sobre seguretat en les comunicacions de l’ANC, el 
dia 27 de juny, i assistiran el coordinador i el tresorer. 

 També ens demanen assistència a una reunió per parlar de Nova economia i que 
traslladem al SN la nostra experiència sobre l’acte que vam fer el passat mes d’abril. 

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


