Acta de l’Assemblea General de Les
Corts per la Independència

Data 7 de novembre de 2017
Hora 19:00
Lloc Ateneu Popular de Les Corts
Assistència S’excusen: Joan Carles Manzanero.

1 Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea general del 27 de juny de 2017.
2. Informació de Les Corts, el Barcelonès i el Secretariat Nacional.
3. Estat de comptes.
4. Renovació de la Junta.
5. Torn obert de paraules.

2 Desenvolupament de l’assemblea
1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea general del 27 de juny de 2017.
L’acta encara no està disposible i, per tant, se n’ajorna l’aprovació.
2. Informació de Les Corts, el Barcelonès i el Secretariat Nacional.
Pel que fa a Les Corts, abans de realitzar l’assemblea els membres han rebut la llista
d’activitats de LCxI. L’Assumpta comenta les darreres activitats que no estan recollides a
la llista:
01/11/2017 Concentració a l’estació de Sants per acomiadar els membres de la mesa que
ha de declarar davant del Tribunal Suprem l’endemà (ANC).

02/11/2017 Concentració a l’estació de Sants per rebre els membres de la mesa que han
declarat davant del Tribunal Suprem (ANC).
Concentració davant del Parlament per demanar l’alliberament dels presos polítics
(ANC).
03/11/2017 Concentració a la Plaça Comas (ANC Les Corts) i a la Plaça Sant Jaume
(ANC) per demanar l’alliberament dels presos polítics.
05/11/2017 Encartellada massiva a la Plaça Comas (ANC Les Corts) i a la Plaça Universitat (ANC) per demanar l’alliberament dels presos polítics.
Pel que fa al Barcelonès, l’Assumpta informa que s’acorda la coordinació amb els Comitès
de Defensa de la República (CDR), les passejades per demanar la llibertat dels presos
polítics i la denúncia de les actuacions judicials; s’informa que no es cobren les quotes i
que s’estudien maneres de protegir els diners de l’ANC; es constata que no s’informa de
quants diners hi ha a la caixa de resistència; es valoren els actes amb els diputats previs a
la Declaració d’Independència del 27 d’octubre i recomana a les territorials debatre amb
els seus membres la situació actual.
Pel que fa al Secretariat Nacional (SN), l’Ariadna informa que es dóna suport a una candidatura unitària per les eleccions il·legítimes del 21 de desembre.
S’obre un torn de paraules en què es debat sobre la candidatura unitària i la iniciativa
republica.cat amb opinions a favor i en contra de totes dues. També es pregunta si en Jordi
Sànchez serà candidat. De moment sembla que no ho serà.
3. Estat de comptes.
En Carles informa que l‘11 de setembre vam ingressar uns 27000C, que el saldo del compte de LCxI a mitjans d’octubre era d’uns 5000C i que encara no s’havien ingressat les quotes del tercer trimestre que pugen uns 8500 C. També informa que disposem d’uns 2000 C
en efectiu.
S’obre un torn de paraules en què es parla de com protegir els diners de l’ANC davant
del risc d’embargament dels comptes o d’il·legalització. Es fan diferents propostes com
repartir els diners entre els membres o a les Assemblees Exteriors. S’informa que s’hi està
treballant des de la Comissió Econòmica del SN.
4. Renovació de la Junta.
Actualment la Junta està formada per l’Assumpta, Toni, Carles, Joan Carles i Roger. Dos
d’ells hi porten quatre anys i dos més gairebé en porten dos. També ens enfrontem a una
nova etapa. Tot plegat fa que es cregui oportú renovar la Junta en aquest moment.
Junt amb la convocatòria d’aquesta assemblea s’ha fet una crida a la presentació de candidatures, però no s’hi ha presentat ningú.
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S’obre un debat sobre aquesta situació en què es torna a fer una crida a candidats, es proposa una junta de mínims formada només pels càrrecs de coordinació, secretaria i tresoreria
o s’ofereix ajuda per trobar candidats. Cap de les propostes resol el problema immediatament. Finalment s’acorda, amb el consentiment dels afectats, mantenir la Junta actual en
funcions fins el 21 de desembre.
5. Torn obert de paraules.

3 Activitats de Les Corts per la Independència
27/06/2017 Assemblea general de LCxI a les Cristalleries Planell.
Conferència d’Àngels Folch i Bernat Vila sobre el Referèndum d’Independència.
04/07/2017 Assemblea de dinamització a l’Ateneu Popular de Les Corts.
10/07/2017 El referèndum i l’endemà, acte al Centre Cívic Tomasa Cuevas.
17/07/2017 Assemblea de dinamització a l’Ateneu Popular de Les Corts.
19/07/2017 Garanties per la democràcia, marató d’actes per explicar el Referèndum d’Independència (ANC Barcelonès).
26/08/2017 No tenim por, manifestació al Passeig de Gràcia contra els atemptats de Barcelona i
Cambrils (ANC).
05/09/2017 Assemblea de dinamització a l’Ateneu Popular de Les Corts.
Reunió de voluntaris de la Diada del Sí.
11/09/2017 Diada del Sí, concentració al carrer Aragó i al Passeig de Gràcia (ANC).
18/09/2017 Assemblea de dinamització a l’Ateneu Popular de Les Corts.
20/09/2017 Concentració davant del Departament d’Economia (ANC).
27/09/2017 L’1 d’octubre i l’endemà: Tens preguntes? Tenim respostes!, acte de campanya del
Referèndum d’Independència.
29/09/2017 Acte de final de campanya a les Fonts de Montjuïc (ANC).
10/10/2017 Seguiment del ple del Parlament al Passeig de Lluís Companys (ANC).
17/10/2017 Llibertat Jordis, concentració a l’Avinguda Diagonal (ANC).
21/10/2017 Llibertat Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, manifestació al Passeig de Gràcia (ANC).
24/10/2017 Assemblea de dinamització a l’Ateneu Popular de Les Corts.
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24 i 25/10/2017 155, i ara què?, actes informatius amb diputats de Junts pel Sí i la CUP (ANC
Barcelonès).
27/10/2017 Seguiment del ple de proclamació de la República Catalana al voltant del Parlament
(ANC).
Festa per celebrar la proclamació de la República Catalana a Plaça Sant Jaume (ANC).
Tots els divendres fins l‘1/10/2017 Caminada pel Sí al voltant de la Plaça Catalunya (ANC Barcelonès).
A partir de març Publicació d’articles d’opinió i d’anuncis a les revistes Línia Les Corts i Mirall.
Juliol, agost i setembre Entre dues i tres paradetes informatives setmanals.
Des de l‘11 al 20 de setembre Diverses encartellades massives.
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