
ACTA #Plataforma9N Sants-Montjuïc 

Centre Social de Sants 

23 de setembre de 2014, Sants (Barcelona) 

 

Participants: 

Òmnium Cultural, CAL, ERC, Procés Constituent, Centre Social Sants, Fundació 

Randa-Xirinachs, Solidaritat Catalana per la Independència, Voluntaris 9N 2014, 

Partit dels Comunistes de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Juventuts 

Comunistes de Catalunya, Assemblea La Marina ZF,  L’Engranatge Ateneu 

Popular La Marina, Podem, persones a títol individual i CUP-Sants-Montjuïc. 

 

Presentació de la convocatòria i l’ordre del dia de la reunió. 

Es comparteix un full per anotar les dades de contactes per a possibles futures 

convocatòries. 

 

S’informa als presents del perfil de la reunió. Per una banda s'exposen els 

diferents tipus de campanyes que estan presents. Es deixa constància que 

cadascuna de les propostes no exclou la resta, defensant que  la unitat pot estar la 

diversitat. Un dels objectius principals d’aquesta reunió consisteix en la iniciativa  

de teixir una xarxa de resistència a nivell de barris. 

Es demana a cada una de les entitats presents que indiquin quina és la seva visió i 

que expliquin les seves propostes. 

 

Des de la CUP 

 

Des de les classes populars s’ha de donar una resposta al dret a votar. Per aquest 

motiu, des d’aquesta plataforma hem d’instar a que es doni una resposta 

contundent tot establint quelcom semblant a una xarxa 9n. 

 

Es detallen els diversos esdeveniments així com les línies a tractar. 

 

 Impulsar una taula/plataforma per garantir la consulta 

 Desplegament de resistència civil que reforci rol del públic de les 

mobilitzacions populars.   

 Fer seguiment del procés: Analitzar/canalitzar diferents vies per a fer 

valoracions dels diferents paisatges polítics per dur a terme.   

 

La idea és establir una mena de coordinadora permanent per la defensa del 

referèndum fins al 9n. Instar al govern per mantenir la convocatòria per tal que es 



pugui votar. Realitzar un treball conjunt per fer possible la realització del 

referèndum. 

Es demana SUMAR el màxim d’entitats, organitzacions i/o persones per tal de 

promoure mobilitzacions amb la finalitat de garantir la convocatòria tant si com no. 

“El 9-N ha d’acabar obeint el mandat de les classes populars” 

 

L’òptica des d’un punt municipalista són els barris. 

 

 Arribar a un núm. màxim de població 

 Convocatòria centralitzada 

 Hem d’arribar a tota la gent possible aprofitant que Sants-Montjuïc és un 

districte amb una composició sociològica important.   

 

Presentació campanya Esquerres pel Sí Sí 

 

Esquerres pel sí-sí (www.construimel9pais.cat) és una plataforma impulsada per 

la CUP amb la voluntat d'aglutinar sectors de l'esquerra àmplia a l'entorn d'una 

campanya en favor del doble sí al referèndum. Ha rebut l'adhesió, a més de la 

CUP, d'ERC, de Procés Constituent, En lluita, LI i Corrent Roig, així com el SEPC, 

la Intersindical-CSC, la COS, sectorials de l'ANC i de ICV i de persones a títol 

individual. La seva activitat consistirà en actes de campanya en favor del sí sí. 

 

Es convoca a les persones interessades a col·laborar-hi el dissabte 27, a les 10h, 

al Casal Independentista de Sants. 

 

Presentació campanya Desobeïm 

Coordinada per Independència per canviar-ho tot, és una campanya de l'Esquerra 
Independentista (a la qual donen suport Arran, CUP, Endavant i Alerta Solidària) 
que té per objectiu l'exigència de desobeir la prohibició de la consulta, denunciar 
qualsevol intent de substitució de la consulta o moviment tàctic en clau electoral, 
així com vincular el concepte de desobediència a l'avanç de les diferents lluites per 
un canvi social i polític. A més d'editar material informatiu i d'agitació, convocarà 
mobilitzacions a l'entorn dels moments clau del procés i assemblees obertes per 
tal de socialitzar el discurs de la desobediència. Alhora, la campanya té un fort 
component territorial en la mesura que cada nucli o comarcal de campanya és qui 
planifica les accions al propi territori. 

Es convoca les persones interessades a participar en aquesta campanya el dijous 

25, a les 19h, al Casal Independentista de Sants. 

 

Intervenció d’entitats i grups 

http://www.construimel9pais.cat/


 

Solidaritat Catalana per la Independència 

El referèndum ha de tirar endavant, sigui com sigui. 

Des de Solidaritat es creu que hi han dos moments importants per fer pressió 

popular: 

 Quan  el Tribunal Constitucional (TC) suspengui el decret 

 Reunió del President Mas amb els partits que van signar data i preguntes. 

Es creu, en aquest sentit que és el moment que la població surti al carrer. 

Que la consulta tiri endavant obeint el mandat popular. Es creu que el 

concepte “urnes al carrer” és ambigu i per tant es parla d’obrir col·legis 

electorals.   

 

Procés Constituent 

Des del Procés constituent es manifesta estar d’acord amb els organismes unitaris 

al barri, sent compatible amb altres plataformes i amb els moments de pressió 

popular que expressava Solidaritat Catalana. 

 

La posició del Procés és votar Sí, però abans s’ha de garantir que es pugui fer. 

 

Centre Social de Sants 

Manifesten que són útils espais com aquests però adverteixen de la necessitat 

d’estar ben coordinats. 

 

S’informa del full de Ruta de l’ANC 

El mateix dia que el Tribunal Constitucional suspengui la consulta es farà, a les 

19h, convocatòria als ajuntaments per començar la campanya del Sí-Sí. 

S’explica la funció dels voluntaris durant la campanya. Explicar la consulta, porta a 

porta, i preguntar per quin tipus de país volem. 

 

Es destaca la necessitat de seguir el procés en unitat en els dos reptes que 

s’exposen. 

 

 Tenir en compte aquell ajuntaments que no volen convocar el referèndum.  

 Com dur a terme el referèndum, mantenint que la convocatòria la realitzin 

les pròpies institucions per no tornar a caure en una segona fornada de 

consultes populars.   

 

L'ANC seguirà en la via de les mobilitzacions com l'eina que ens porti a la 

consulta. 



S'informa que el 7 de novembre hi ha la convocatòria programada per tancar 

campanya. 

 

Omnium 

Informen de la seva implicació en la campanya Ara és l’hora i diuen que des 

d’omnium aquestes accions tindran preferència, tot i així, en moments que calguin, 

ofereixen la seva col·laboració. També es destaca la necessitat d’evitar triplicitats 

sense obviar la importància  de recollir les propostes de tothom i estar alertes a les 

convocatòries.   

 

CJC 

A favor de l’element de ruptura política que s’està presentant. Consideren clau el 

dret a l’autodeterminació i defensen que el resultat de la consulta sigui vinculant i 

representativa. 

La proposta ha de tenir interrelació amb un Municipalisme constituent i les lluites 

socials. 

 

Cal impulsar el procés en el temps per establir el dret a l’autodeterminació. I en 

aquest sentit proposen col·laboració en cas d’anar més enllà del dia 9. 

 

En convocatòries, treballaran en la mobilització al Barri de la Zona Franca, si no 

poden garantir bloc propi, s'unirien a les convocatòries iniciades a Plaça de Sants. 

 

Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs 

Aprovarien formar plataformes de barri sense entrar en contradiccions amb l’ANC 

Presenten la seva col·laboració total a les propostes que es portin al barri. 

 

Podem Sants 

Des del Cercle Sants pregunten quin és el tipus d’organització i quins són els 

plantejaments per acabar de decidir la participació o no. 

 

Es mostren a favor que tot allò que es presenti en clau unitària però destaquen 

que no es faci amb un plantejament únic. 

 

ERC Sants-Montjuïc 

L’únic escenari possible és complir amb el mandat del poble. 

Es proposa la idea de fer un acte inicial, que sigui de caràcter unitari sota el lema: 

volem votar. Que aquest acte també representi la unitat del barri. Fent aquesta 

presentació s’opina que serà més fàcil que aquesta proposta s'estengui per altres 

barris i districtes. 

 



PCC 

D'acord en la creació d'un espai amb les característiques plantejades. Es demana 

que el pla d'acció sigui amb la idea de barri. 

 

ACORDS 

 La constitució de la #Plataforma9N Sants-Montjuïc. Plataforma a favor del 

dret a votar, oberta a tothom. Establint-se com una coordinadora permanent 

que dinamitzi futures mobilitzacions  

 Convocatòria quan prohibeixin consulta 19h Plaça de Sants, 19:30h Seu del 

Districte i 20h a Plaça Sant Jaume. 

 Nova convocatòria de reunió programada dimarts 30 de setembre a les 19h, 

lloc a concretar 

 Formar una llista de distribució. 

 Fer acte unitari a Plaça Sants dia 11 d'octubre. 

 Fer públiques les actes de la Plataforma.  

 

 


