ACTIVITAT DEL CONSELLER I LA CONSELLERA DE CUP CAPGIREM
BARCELONA DE SANTS-MONTJUÏC (JULIOL)
Dimecres 29/07/2015
18h. La Lluïsa i el Marc assisteixen a la sessió d’acollida al Districte. Es tracta d’una acollida
tècnica i de formació per a les conselleres i els consellers sobre el funcionament d’aspectes
bàsics de l’organització del districte.
19h. El Marc i la Lluïsa participen a la sessió constitutiva del Consell de Districte. Llegeixen els
textos de les promeses i són nomenats. Voten en blanc la proposta de Presidència del Districte
per al PSC.
Dijous 30/07/2015
Matí. El Marc sol·licita les actes dels diferents consells i comissions del districte.
Divendres 31/07/2015
Matí. La Lluïsa informa el conseller tècnic de queixes veïnals arribades a la CUP a través de
xarxes.

ACTIVITAT DEL CONSELLER I LA CONSELLERA DE CUP CAPGIREM
BARCELONA DE DE SANTS-MONTJUÏC (AGOST)
Dissabte 01/08/2015
Nit. El Marc contacta amb responsables de la Comissió de Festa Major de la Plaça La Farga, que
li transmeten la seva problemàtica. Se citen pel proper dilluns (la Comissió havia anat a
exposar el seu problema a la consellera i el conseller de la CUP durant la constitució del
Districte).
Dilluns 3/08/2015
Matí. La Lluïsa es troba amb la companya Claudia Conde per parlar de les feines que podrem
fer al districte des de l’Ajuntament. La Lluïsa es desplaça al despatx del districte, que
compartim amb la resta de grups municipals, per realitzar els tràmits necessaris per poder
començar-hi a treballar al més aviat possible.
Tarda. Es fa pública l’adhesió de CUP Capgirem Barcelona i de les seves conselleres al manifest
en defensa de l’Hortet de la Farga de la Comissió de Festa Major de la Plaça La Farga.
19 h. El Marc i la Lluïsa es reuneixen amb representants de la Comissió de Festa Major de la
Plaça La Farga. La trobada es fa al local de l’entitat.
Dimarts 4/08/2015
Tarda. El Marc porta un full de signatures als representants de la Comissió de Festa Major de
la Plaça La Farga.
Dimecres 5/08/2015
Matí. El Marc s’havia citat amb el conseller tècnic, que ja li ha entregat part de la
documentació sol·licitada. També es tracten els conflictes que encara segueixen vius respecte
a la Festa Major.
Tarda. La Lluïsa i el Marc participen a l’assemblea de CUP Capgirem Barcelona.
Del 6 al 19 d’agost 2015
Aturada general de les activitats al Districte a causa de les vacances.
Dijous 20/08/2015
Tarda. El Marc assisteix a la presentació de l’exposició de la revista Trenc d’Alba a la sala
Anselm Cartañà de la Seu del Districte, organitzada per la Federació de les comissions de la
Festa Major de Sants.
Dissabte 22/08/2015

Tarda. La Lluïsa i el Marc assisteixen al pregó de Festa Major a l’Espanya Industrial, però no al
pica-pica posterior per poder afegir-se al brindis i al cercacarrers organitzats per CUP Capgirem
Sants-Montjuïc.
Diumenge 23/08/2015
Tarda. El Marc va a l’Ona de Sants com a historiador a presentar el seu darrer llibre, però
també respon les preguntes que li fan referents a la CUP.
Dilluns 24/08/2015
Tarda. El Marc assisteix a l’entrega de premis oficials del concurs de guarniments de carrers de
la festa major de Sants i fa difusió de la campanya solidària Sergi Llibertat.
Dimarts 25/08/2015
Tarda. La Lluïsa i el Marc assisteixen al brindis organitzat per SMxI i fan difusió de la campanya
solidària Sergi Llibertat.
Dimecres 26/08/2015
Tarda. La Lluïsa i el Marc assisteixen a la recepció a les Comissions de Carrers i a la Federació
de la Festa Major de Sants al Saló de Plens del Districte.
Dijous 27/08/2015
Tarda. La Lluïsa i el Marc participen a l’assaig de la Via Catalana organitzat per SMxI a la
Rambla Badal.
Dissabte 29/08/2015
Matí. La Lluïsa assisteix al lliurament de premis populars d’Ona de Sants-Montjuïc, al carrer
Premià.
Migdia. La Lluïsa i el Marc assisteixen a l’entrega de premis populars de la Festa Major de Sants
3 Ràdio, al carrer Valladolid. La Lluïsa participa en el lliurament de premis i fa una petita
salutació, i el Marc participa a la part de representants del públic.
Diumenge 30/08/2015
Nit. El Marc respon a la invitació de les comissions de Festa Major per assistir en nom de CUP
Capgirem al Piromusical.

ACTIVITAT DEL CONSELLER I LA CONSELLERA DE CUP CAPGIREM
BARCELONA DE SANTS-MONTJUÏC (SETEMBRE)
Dijous 3/09/2015
Tarda. La Lluïsa assisteix a la presentació a la Seu del Districte del cartell guanyador i el
programa de la Festa Major d’Hostafrancs. Aprofita l’acte per fer contactes amb l’Associació de
Veïns d’Hostafrancs i l’Esbart Ciutat Comtal.
Dimarts 8/09/2015
Matí. El Marc estudia la documentació sol·licitada de la darrera legislatura que ja ha rebut, i
elabora una graella on consta aquesta i la queda pendent de rebre, per reclamar-la al conseller
tècnic.
Tarda. El Marc es reuneix amb representants de BeC i ERC per analitzar coincidències en
polítiques de memòria històrica i la possibilitat de reformar els consells sectorials actuals.
Dimecres 9/09/2015
Tarda. La Lluïsa i el Marc participen a l’assemblea de CUP Capgirem Barcelona.
Dijous 10/09/2015
Tarda. El Marc respon a la pregunta de "Sants-Montjuïc al dia", de Sants 3 Ràdio, expressant el
total suport de CUP Capgirem Barcelona a l’adhesió de la ciutat de Barcelona a l’Assemblea de
Municipis Independentistes (AMI).
Nit. La Lluïsa i el Marc participen a l’organització de la Marxa de Torxes.
Divendres 11/09/2015
Matí, migdia i tarda. La Lluïsa és la responsable del tram 130 de la Meridiana, i el Marc prepara
els torns de la militància per la campanya electoral, participa al dinar del Casal Popular i
Independentista l’Anònima, al tram 91 de la Meridiana i a la manifestació posterior de
l’esquerra independentista.
Divendres 11 a divendres 25/09/2015
Participació activa del Marc i la Lluïsa en la campanya electoral pel 27S.
Dilluns 14/09/2015
El Marc i Lluïsa assisteixen a la seu de Cup Capgirem Barcelona a l’Ajuntament per debatre
sobre el posicionament sobre la reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
Dimarts 15/09/2015
Matí. El Marc reclama la documentació del districte que queda pendent de rebre.
Dijous 17/09/2015
El Marc atén trucada de Sants 3 Ràdio sobre l’AMI.

Dimarts 22/09/2015
Matí. El Marc va al despatx dels grups municipals del districte a imprimir actes i documents per
la reunió de dissabte.
Migdia. El Marc es reuneix amb un representant de la fundació Habitat 3, destinada a cercar
habitatge per a la inclusió social, que li exposa el projecte que desenvolupen al carrer Sant Eloi
i el seu programa de pisos buits.
Diumenge 20/09/2015
Matí. La Lluïsa assisteix a la trepitjada de raïm de la Festa Major de Plus Ultra i el M arc a la
paella d’entitats a la Plaça de Sants per preparar el 27S.
Dimecres 23/09/2015
Tarda. La Lluïsa i el Marc participen a l’assemblea de CUP Capgirem Barcelona.
Dissabte 26/09/2015
Matí. Reunió d’una quinzena de militants del districte amb la Lluïsa i el Marc per debatre les
qüestions a prioritzar en el primer ple i les que cal començar a treballar per fer-ne seguiment.
Migdia. El Marc i una militant fan un estudi exhaustiu de diverses actes de plens del districte
anteriors per estudiar-ne amb tot detall l’estructura i les possibilitats d’intervenció política
com a grup municipal.
Diumenge 27/09/2015
Matí i tarda. El Marc i la Lluïsa fan d’apoderats durant tota la jornada electoral.
Nit. El Marc respon a les preguntes de l’especial electoral d’Ona de Sants-Montjuïc.
Dilluns 28/09/2015
Tarda. El Marc és entrevistat per Sants 3 Ràdio i exposa la satisfacció pels resultats electorals
obtinguts a nivell local i general i redacta una proposta de declaració institucional de
recolzament a la constitució d’una República Catalana.
Dimarts 29/09/2015
Matí i migdia. El Marc i la Lluïsa es reuneixen amb el secretari jurídic del districte, enllesteixen
la pregunta sobre què pensa fer el govern municipal per evitar la realització dels actes feixistes
del 12 d’octubre i la presenten al secretari jurídic. També adapten la declaració institucional
preparada pel Marc al format requerit pel secretari jurídic i la passen per llista interna per
rebre aportacions. Finalment, es reparteixen els diferents consells de barri, consells sectorials,
consells d’equipament i consells de seguiment.
Tarda. El Marc assisteix a una nova sessió de formació de consellers al districte.
Dimecres 30/09/2015

Matí. La Lluïsa presenta la proposta de declaració institucional al secretari jurídic.
Tarda. La Lluïsa assisteix a la sessió informativa sobre el proper plenari al districte i el Marc a
l’assemblea de CUP Capgirem Barcelona per exposar la preparació de junta de portaveus i el
proper ple.

ACTIVITAT DEL CONSELLER I LA CONSELLERA DE CUP CAPGIREM
BARCELONA DE SANTS-MONTJUÏC (OCTUBRE)
Dijous 1/10/2015
Matí. El Marc comparteix per correu electrònic possibles argumentacions per a la junta de
portaveus i fa les gestions necessàries per descobrir l’origen d’un problema en les
comunicacions del districte.
Tarda. La Lluïsa recull al districte les propostes presentades pels diferents grups municipals i
debat amb el Marc la posició del grup municipal. El Marc respon a la pregunta de “ SantsMontjuïc al dia” de Sants 3 Ràdio i expressa el suport de CUP Capgirem Barcelona al canvi de
nom del carrer Aviador Franco a La Marina, recordant com l’esquerra independentista local
havia fet més per retirar simbologia feixista del districte que tots els anteriors governs
municipals junts i la seva confiança en que aquesta desaparegui totalment abans d’acabar la
present legislatura.
Divendres 2/10/2015
Matí. Debat per xarxes entre els dos consellers sobre el resultat de la junta de portaveus i
sobre la transacció proposada per Barcelona en Comú a la nostra proposta de declaració
institucional.
Tarda. Assistència dels dos consellers al pregó de la Festa Major d’Hostafrancs i entrevista
informal amb el conseller tècnic sobre els problemes descoberts en les comunicacions del
districte.
Nit. El Marc prepara una presentació de power point exposant l’estructura del ple del districte
i les possibilitats d’intervenció política com a grup municipal.
Dissabte 3/10/2015
Matí. El Marc actualitza l’informe de l’agenda dels consellers del mes de setembre.
Migdia. El Marc respon a la invitació del comerciants de Creu Coberta i participa a l’escenari en
la inauguració de la Fira Medieval. Després assisteix a dues inauguracions més a Can Batlló, la
del l’arxiu dels moviments socials que s’originà a l’Hamsa i la del nou taller d’elaboració de
cervesa artesana.
Dilluns 5/10/2015
Tarda. El Marc estudia la documentació del ple.
Dimarts 6/10/2015
Matí. El Marc i la Lluïsa imprimeixen i estudien la documentació del ple a la sala de treball dels
grups municipals del districte. Es reuneixen amb el secretari jurídic.

Migdia. El Marc parla telefònicament amb portaveus d’altres grups municipals respecte a la
declaració institucional de la CUP i respecte a proposicions presentades per altres grups
municipals.
Tarda. La Lluïsa i el Marc es reuneixen en una assemblea oberta a tota la militància on
s’acorden els posicionaments per al ple del districte. S’ajorna l’opció de vot a la declaració
institucional de CIU i a la proposició d’ERC.
Dimecres 7/10/2015
Matí. El Marc parla telefònicament i via xarxes amb els consellers d’ERC en referència a la seva
proposició.
Tarda. La Lluïsa i el Marc assisteixen a l’assemblea de CUP Capgirem Barcelona on s’acaben de
tancar els darrers posicionaments.
Nit. El Marc prepara les intervencions al ple.
Dijous 8/10/2015
Migdia. La Lluïsa prepara les intervencions al ple.
Tarda/Nit. Ple extraordinari i ple ordinari
Diumenge 11/10/2015
El Marc i la Lluïsa elaboren l’informe de l’activitat desenvolupada.
Dimarts 13/10/2015
Tarda. El Marc rep del conseller tècnic la informació relativa a unes obres properes al refugi
antiaeri del carrer Juan de Sada.
Dimecres 14/10/2015
Tarda. La Lluïsa i el Marc assisteixen a la trobada informativa organitzada des de CUP nacional
a Centre Cívic Albareda.
Nit. El Marc estudia amb una entesa la documentació sobre el refugi Juan de Sada, descartant
l'afectació i transmeten la informació al veí que l’havia sol·licitat.
Dijous 15/10/2015
Tarda. El Marc acompanya un veí que vol presentar una queixa a l’audiència pública referent a
la falta de places de guarderia i amb La Lluïsa escolten les diferents problemàtiques
plantejades pels veïns.

