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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

4  de juliol de 2018 
 

 

Assistents:    
Lleonard A., Ferran F., Carme J., Francesc M., Joan M., Neus P., Ricard P., Jordi S., Jesús V. i 
Maria V. 

 
Ordre del dia: 

1 Aprovació acta anterior 
2 ANC – Posicionament per les municipals 
3 Calendari juliol-agost - Activitats/vacances/Festa major Sants 
4 Caixa solidaritat  
5 Indepensants 
6 Altres  

 
 
Desenvolupament i acords: 
 
1 - Aprovació acta anterior 

S’aprova l’acta de coordinació del passat 26 de juny. 
 
2 - ANC - posicionament per les municipals 
     Com queda l’assumpte de BCN (reunió barcelonès)...  

Es comenta la proposta del SN de la reunió extraordinària. Al Barcelonès es va comentar 
aquesta setmana el que es va aprovar i com es va aprovar. Es van presentar dues propostes 
més que no es varen llegir i tampoc es van aprovar. Es va produir queixes sobre el procediment 
i les presses. Moltes ATs pensaven que es podia haver fet amb més debat a les ATs, AEs, 
ASs.  AA va comentar que com els partits no estan massa per la República i es vol començar a 
fer soroll creant un cens d’electors. 

Es comenten els possibles avantatges i inconvenients del sistema i la poca claredat del 
procediment. 

Es va comentar que es podrien reunir les ATs de Barcelona un dilluns que no hi hagi 
coordinació del Barcelonès. Es pensa que es tindria que fer un dia amb més temps. També es 
proposa de parlar amb els partits de cada districte i anar als actes dels partits. També es 
proposa parlar només les ATs de Barcelona sense els secretaris de BCN, possiblement el 
dilluns 16 de Juliol a les 17h.  

 
3 - Calendari juliol-agost – Activitats / vacances / Festa major Sants 

Acció dia 11 - Convocat per la Crida 
Es comenten els dos aspectes base de la Campanya d'estiu de l'ANC. Es proposa disposar 
d’un calendari d'activitats al barri que es vulguin convocar. Es recorda que ja tenim coses al 
WEB. Es recorden els actes del mes, com el llaç monumental del 15-7 presentat pel 
Barcelonès. 

Es proposa fer quelcom afegit a les caminades del dilluns. 

Es proposa fer un acte per la Festa Major del tipus Fem República o similar. 
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Es proposa fer l’assemblea mensual el 18 de Juliol a les 19.30 h i es demanarà sala a 
Cotxeres. S'informarà els socis dels actes del mes.  

 
4 - Campanya solidaritat - Acusació malversació 2 milions 

L'ANC i OC han superat els  2,1 milions de les fiances al govern.  
Es proposa explicitar al local i les parades que la recollida de diners és per les dues caixes de 
solidaritat (o les que puguin sortir). 

 
5 – Indepensants 

Acostament de presos, tema que tenim la responsabilitat de les presons i és una humiliació.  
(Dietes?) 

 
6 - Altres 

 Sopar groc el 28 de Setembre, a l’auditori, el dilluns 9 es farà una reunió a Cotxeres. Les 
despeses finançades per patrons, i els tiquets serien per les caixes de solidaritat.  

 Fer servir recursos per portar gent interessant al sopar. S'ha de parlar amb les entitats i els 
partits del barri, i que siguin patrons. S'aprova la iniciativa i es garanteix l’assistència.  

 El dia 7, hi ha el curset d’EPDP.  Es comenta que hi ha gent que s'hi vol apuntar i es 
revisa la llista. Es proposa fer un correu recordatori especial a tots els socis   

 Es presenta el cas d’una possible persona que no pot pagar les quotes de soci de 
l’Assemblea. Es proposa que l’AT li pugui finançar o bé  preguntar si l'ANC ho té previst. Si 
no, ho assumiria l’AT directament 

 17A. Es proposa que s'organitzi-hi una manifestació, primer aniversari dels atemptats per 
part de l’ANC i altres entitats cíviques. Ho traslladem al Barcelonès i a mobilització. 

 Formació. Es parla dels tipus de formació previstes i s'acorda de fer la bàsica a 
coordinació, potser conjuntament amb EExI  

 EPDP. Es demana si hi ha projector a la sala del Casinet. Es pot demanar a una entitat 
propera (La Directa). Es repassa la llista i s'enviarà un correu als inscrits, recordant les 
condicions i requeriments 

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


