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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

17  de juliol de 2018 
 

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

Ordre del dia: 
1 Aprovació de l’acta anterior 
2 Eleccions Municipals 2019. Reunió AT’s Barcelonès. Conclusions 
3 Assemblea Ordinària del 18 de juliol. Repàs de l’ordre del dia i organització  
4 Calendari. Acabar excel de vacances 
5 Indepensants 
6 Varis 

  
 
Desenvolupament i acords: 
 
1 - Aprovació acta anterior 

S'aprova sense més canvis. 
 
2 - Eleccions Municipals 2019. Reunió AT’s Barcelonès. Conclusions 

S’explica el desenvolupament de la reunió del dilluns passat a la seu de l’ANC comentant 
alguns aspectes del document enviat prèviament.  

Caldrà estar atents a la convocatòria de reunió de finals d’agost perquè la comissió de les AT 
emprengui la tasca de seguiment. 

 

3 - Assemblea Ordinària del 18 de juliol. Repàs de l’ordre del dia i organització 
Tot queda com estava. Es farà un PowerPoint i s’oferirà un Piscolabis al final. 

 
4 - Calendari. Acabar excel de vacances 

Falta conèixer el calendari de vacances d’algunes persones.  

Es decideix: 

- No fer sessions de coordinació els dies 7 i 14 d’agost.   

- Es tancarà el local del 30 juliol al 15 agost.  

- No fer Indepensants els dies 2, 9 i 16 d’agost.  

- Començar les permanències cada dia a partir del 16 d’agost.  

- Fer parades diàries del 18A a l’1S, si hi ha prous voluntaris. 

 

5 - Indepensants  
Sobre la consulta de l’assemblea i les especials característiques de les eleccions municipals 
del 2019 i les condicions excepcionals en què ens movem: què més ha de passar perquè 
prioritzem la unitat.  

 

6 - Varis 
 Acte de suport a Jordi Sánchez. 28 juliol. A Palafrugell. Sopar groc. Li hem de donar 

difusió.  
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 Novetats Sopar groc. Es fa el 19 d’octubre. Despeses: 3600 €. Es divideix entre els 
patrons i els col·laboradors. Els 20€  dels 400 coberts anirien directament a la caixa de 
solidaritat. Es preveu convidar al president de la Generalitat, els directius de l’ANC i ÒC, 
Cotarelo, Baños, Alcaldesa de Berga, Matheu Tree, David Fernández... i familiars de 
presos i exiliats. 

 Campanya d’estiu, acte 20 d’agost i manis dels dilluns d’agost. Les 4  manifestacions 
dels dilluns d’agost es farà amb el recorregut fins a la seu del Districte i tornar. 

 Samarretes. Ja s’ha fet la 1a comanda. 

 Possibles aspectes de l’acte de Festa Major:  

- Es canvia el dia de la celebració, posposant-la al dilluns 27 d’agost.   

- Fer venir algun familiar de presos i l’Elisenda Paluzié. 

- Fer alguna coreografia amb els assistents.  

- Plantar lletres grans de REPÚBLICA a l’escenari. 

- Música amb l’himne dels Miserables i altres.   

- 16 globus grans i heli, enlairant-los com a simbolisme d’alliberament  

- Cartell  tindrà el lema: “Fent REPÚBLICA fem LLIBERTAT! ”.  

- Caminada pels presos i exiliats i acte reivindicatiu a les 20h a la plaça Ramon 
Torras (font nova ).  

- Al cartell potser hi hauria d’haver logos Assemblea, Òmnium, ACDC, Secretariat. 

- Redactar un correu per enviar a aquests col·lectius des del correu corporatiu.  

- A part del correu, caldria contactar directament amb ÒC, ACDC, Secretariat... i 
posteriorment amb els partits del districte i entitats. 

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


