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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

10  de juliol de 2018 

 

Assistents:    
Ferran F., Mario G., Joan Ramon G., Francesc M., Joan M., Neus P., Jordi S., Jesús V. i Maria V. 

Cap al final s’afegeixen Carme J. i David B. 

 
Ordre del dia: 

1 Aprovació de l'acta anterior 
2 Reunió del Barcelonès 

3 Agenda de la setmana 

4 Indepensants 

5 Valoració Formació en Peu de Pau 

6 Torn obert de paraula - Altres 

  
 
Desenvolupament i acords: 

 
1 - Aprovació acta anterior 

S'aprova amb la esmena de fer Soci Honorífic a aquelles persones que motius econòmics no 
poden fer front al pagament de la quota. 

 
2 - Reunió del Barcelonès. Eleccions municipals 

 La reunió del Barcelonès al carrer Marina serà el proper dilluns 16 de 17h a 21h. Hi 
assistiran dues persones de l’Equip de Coordinació. 

 Es proposa, i s’aprova, fer el debat sobre les eleccions municipals el proper dijous 12 al 
local d’Alcolea de 19.30 a 21h a fi d’anar a la reunió de dilluns (16 de juliol) amb arguments 
dels socis. 

 La “proposta” pel 17 d’agost (accés a la proposta1) valorada positivament pel Barcelonès. 
Es preguntarà a en Francesc Cara si l’ANC tirarà endavant la proposta.  

 L’ANJI proposa de usar part de l’espai de les parades/actes durant la Festa Major. La 
resposta és afirmativa sempre i quan se’n encarreguin de la seva pròpia logística. 

 Les samarretes de l’11 de setembre, aviat estaran disponibles.  

 El merchandising “playero” i cartells per la campanya d’estiu, estarà disponible a la seu de 
l’ANC i caldrà sol·licitar-lo. 

 

3 - Agenda de la setmana 

Assemblea ordinària 18 de juliol a les 19:30h. Punts del dia: 

1- Anàlisi del moment polític. 

2- Fem República: Debat eleccions municipals- Consulta ANC del 22 al 25 de juliol amb 
vot telemàtic. 

3- Campanya d’estiu: Objectius generals d'ANC. Flash-Mob en curs. Parades Festa 
Major de Sants.·Concentracions dels dilluns. Marxa de torxes 2018.11S presentació 
jornada. 

4- Torn obert de paraula.                          
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4 - Indepensants  

Reunió Torra-Sànchez. Pressions del Ministre Borrell sobre govern belga. 
 

5 - Valoració formació En peu de Pau 
Es valora positivament la formació realitzada, recalcant l’alta assistència (15 persones).  
Es proposa si es pot fer un nou taller entre l’11 de setembre i el 1 d’octubre, i es concreta fer-lo 
el dissabte 15 de setembre. 

 
6 - Torn obert de paraules - Altres 

 Sopar groc: 19 d’octubre. Pensat per a 400 persones. Preu a partir de 20€. Cost del sopar 
4000 € aprox. Servei atès per voluntaris. Les despeses les cobriran els patrons. Es 
convidaran VIPs.  
Organitzadors: Òmnium, CAL, Secretariat d’entitats, ANC, Sants 3 Radio 
Venda de tiquets: Entitats + patrons 
Propera reunió d’organització dia 16 de juliol a les 17h. 

 S’informa de la reunió mantinguda amb el PDeCat. S’alineen amb la proposta feta per 
l’ANC de llista unitària. 

 Es recorda l’interessant article sobre etiquetatge en català per si es vol fer-ne difusió. 

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

1 Enllaç:  https://blocs.mesvilaweb.cat/joanmb/  
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