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ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

24  de juliol de 2018 
 

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

Ordre del dia: 
1 Aprovació de l’acta anterior 
2 Acte del dia 27 d’agost. - Tancar el tema i la preparació 
3 Indepensants 
4 Temes varis, punt obert 

  
 
Desenvolupament i acords: 
 
1 - Aprovació acta anterior 

S'aprova  fent un repàs del acords presos: 

- La darrera coordinació abans de vacances serà la del proper dimarts dia 31. 

- El 7 i el 14 d’agost no és farà coordinació i per tant, les reunions és reprendran a partir del 
21 d’agost. 

- El local romandrà obert a partir del dia 16 d’agost fins a final de mes tots els dies de dilluns a 
divendres. 

- Es farà el doodle corresponent a permanències del mes d’agost. 

 
2 - Acte del dia 27 d’agost. - Tancar el tema i la preparació 

 Pel que fa a l'assistència de ponents es comenta que: 

- l’Associació Catalana pels Drets Civils, diuen que enviaran algú però no saben qui. 

- Es contacta amb familiars de Jordi Sanchez i Quim Cuixart. 

- Elisenda Palusié no podrà assistir-hi, però vindrà algú del Comissió Permanent.   

- El Secretariat confirma la seva presència, és comenta que algú en faci la moderació. 

- Òmniun de moment no ha confirmat res, caldrà parlar amb el Jordi R. 

 Els material de difusió és modificarà segons les darreres indicacions i és faran 150 cartells i 
500 octavetes. 

 El tema dels globus i el heli ja està comprat i llogat, només cal anar a buscar la bombona 
d’heli abans de 3 d’agost. 

 La sonorització es farà amb el nostre equip portàtil i es demanarà a la AT L’Hospitalet si 
ens podem deixar el seu.  

 L’escenari el muntarem amb les nostres taules com ja hem fet en altres actes. 

 

3 - Indepensants  
És farà un recordatori dels propers accions a fer, parades informatives, actes i manifestacions 
del 17A, 27A, 11S i el que esdevindrà aquesta propera tardor calenta. 
El proper Indepensants sortirà el 23 d’agost. 
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4 - Temes varis, punt obert  
- S’exposa el tractat a la reunió del Barcelonès: 

 17 d’agost: 

- Al final la nostra proposta s’ha fet arribar al Comissió Permanent, i s’espera si 
ens diuen quelcom. 

- Pel que fa a les altres territorials del Barcelonès els hi sembla bé però no 
proposen res. 

 11-S. 

- La informació de l’organització del 11S ens ha d'arribar en breu, però sembla 
ser que serà molt semblant a la de les darreres diades. 

- Enquesta primàries republicanes eleccions municipals. Durant el mes d’agost un grup de 
persones del Secretariat treballaran el resultat de l’enquesta, i el 29 d’agost és farà una 
reunió amb totes les territorials de Barcelona per proposar estratègies independentment 
dels resultat de l’enquesta. 

- És comenta que és un error que aquest grup de treball no compti amb l'experiència de les 
AT per optimitzar l’estratègia a seguir a cada barri. 

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


