
BREU CRÒNICA DE LA FESTA DELS NUSOS

PART 1

1- Benvinguda. Presentació del Secretariat i línies d'actuació. Objectius immediats: 
− Promoure unió de totes les forces independentistes i facilitar-ne la trobada
− Coordinar mobilitzacions col·lectives a favor de les nostres institucions
− Transmetre confiança
− Continuar sumant gent al procés 

2- Per assolir els objectius, a nivell de Terrassa ens cal:
− Mantenir el local obert de dilluns a divendres
− Mantenir la nostra presència al carrer
− Desenvolupar les campanyes proposades pel SN a la nostra localitat

3- Per tot això l'element essencial som els VOLUNTARIS (habituals o esporàdics). Passem full per tal que la 
gent s'apunti al tipus de voluntariat que millor li escaigui segons el seu perfil personal i la seva disponibilitat. 

− Voluntaris habituals: local, i taules al carrer
− Voluntaris esporàdics: actes, repartiment de fulletons, cartells etc
− Col·laboradors per la comissió d'Actes. 

4- Presentació de la idea de fer una xarxa. Una xarxa de seguretat perquè ningú prengui mal. Una xarxa per 
poder-nos mobilitzar eficaçment. 
Som NUSOS:

− idea de multiplicar-nos
− idea de crida de proximitat. 'Fer colla'
− Repartiment d'un simbòlic clauer amb un nus, perquè nosaltres som la clau

5- TORN OBERT DE PARAULES

− Es demana que es faciliti seguir que s'està fent a Terrassa per la Independència a tota la gent que no 
pot assistir amb regularitat a les reunions o esdeveniments. Acordem penjar les actes de les reunions 
del Secretariat així com calendari i petites cròniques dels actes que es facin, al blog per facilitar-ho. 

− Es demana que mirem d'avançar-nos a les mobilitzacions mirant de tenir preparades algunes 
estratègies. 

− Es recorda que encara hi ha gent que no està prou informada i hem de fer els possibles per fer-los 
arribar la informació que els manca.
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6- FESTA DELS NUSOS

− Ruta guiada per la casa modernista que ubica la colla castellera Minyons de Terrassa. Es ressalta 
la similitud entre l'estructura i alçada d'un castell i la nostra xarxa

− Muntem una pinya per un magnífic pilar de dos! En retirar el baix queda demostrat que 
físicament el pilar s'aguanta tan sols amb la pinya, ressaltant així la seva, la nostra rellevància

− Uns companys de Treureball ens ensenyen unes danses on es va sumant gent, també alguna on 
quedem fets un nus

− Piscolabis 

Moments de la sessió han estat enregistrats per tal de poder tenir un recordatori de la trobada


