
 

1 / 1 
 

 
 

ACTA DE COORDINACIÓ DE SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

31  de juliol de 2018 
 

Assistents:    
Lleonard A., Ferran F., Joan Ramon G., Francesc M., Joan M., Neus P., un representant del 
Poble-sec i dos representants de la Territorial de Sant Antoni. 

Ordre del dia: 
1 Aprovació de l’acta anterior 
2 Propera reunió amb la nostra presidenta Sra. Paluzie (doc. enviat prèviament) 
3 Comencem a organitzar 11S. Trams 9 al 11 
4 Acabar de concretar calendari i treball de cara Festa Major 
5 Punt obert 

 
Desenvolupament i acords: 
 
La primera part de la reunió és dedicada a la Diada de l’11 de setembre d’enguany amb els tres 
representants de fora. És el punt 3 de l’ordre del dia. Sabem que tenim assignats els trams 9, 10 i 11. 
Els de Sant Antoni es queden el tram 10 de manera que Sants i Poble-sec  que anem junts quedem 
separats físicament pel  tram 10. 
Els torns de voluntaris igual que l’any passat: de 10 a 13; de 13 a 16; de 16 a 19 hores. 
S’enviarà un correu per tal que la gent s’apunti de voluntaris responent-lo.  
Es decideix de demanar sala d’actes de Cotxeres (o la Lleialtat) per celebrar la reunió de voluntaris 
el dia 6 de setembre a les 19:30 h. 
Es parla de la sonorització, equips de música i l’actuació castellera. 
Aquí comença la reunió de la nostra territorial. 
 
1 - Aprovació acta anterior 

S’aprova l’acta de la reunió anterior i també hom comenta l’acte de l’aniversari dels atemptats 
de l’agost proppassat. 

. 

2 - Propera reunió amb la nostra presidenta Sra. Paluzie (doc. enviat prèviament) 
La Sra. Paluzie respon amb retard, cal parlar d’agilitar les comunicacions internes i de com 
protegir els diners de l’Entitat.  
Parlem de la promoció de la República i es proposa que entre els dies 11 i 18 de setembre es  
presentin iniciatives. 
 

3 - Comencem a organitzar 11S. Trams 9 al 11 
Desenvolupat al començament de l’acta. 

  
4 - Acabar de concretar calendari i treball de cara Festa Major  

En Joan Canadell  (Coordinador de l’Administració) vindrà a la presentació del dia 27 d’agost. 
En J. Manuel Parisi hi farà de presentador. 
S’acorda que les parades informatives durant la Festa Major, dies 18 i 25, s’instal·laran prop del 
lloc previst originàriament i s’hi repartiran flyers. 
 

5 - Temes varis, punt obert  
No hi ha cap altre tema a tractar. 

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


