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SCxI / Estructura 
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  Assemblea Territorial 

  Secretariat Territorial 

  Assemblea Sectorial 

  Secretariat Sectorial 

  Consell     
Territorial i 

Sectorial 

  Assemblea General 

  Secretariat Nacional 

  Comitè Permanent 

  Consell Federal de les 
Assemblees Nacionals 

Catalanes 

  L’ANC està participada per persones a títol individual: SOCIS de ple dret i 
SIMPATITZANTS o COL·LABORADORS, podent ésser aquestes persones jurídiques 

  L’ANC està organitzada amb la següent estructura: 



SCxI / Estructura Secretariat SCxI 
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Joan Aguilà 
Formació 

Vicenç Alegre 
Acció 

Miquel Delclòs 
Acció 

Àlvar Masllorens 
Comunicació 

Roser Nadal 
Acció 

Sílvia Solanellas 
Comunicació 

Judit Coll 
Secretària 

Manel Porta 
Coordinador 

Lluís Tarrés 
Tresorer 



SCxI / Accions 2013 
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Actes informatius 

Les Planes, abril La Floresta, març 

Dijous 18 d’abril de 2013   19:30 h 

Lloc: Casal de Les Planes 
  Pl. del Coll de la Creu d’en Blau, 7

Intervindran: Mercè Lorente i Joan Aguilà

Parlem dels dubtes: temes econòmics i socials, 
com les pensions i la llengua.

assemblea.cat
SANT CUGAT DEL VALLÈS

           L’Assemblea Nacional 
Catalana i el procés 
cap a la Independència

Xerrada-col·loqui

Valldoreix, maig Festa de la Tardor, novembre 

Presentacions 

Jofre Llombart, abril David Vila, novembre Vicent Partal, novembre III Cicle Conferències Òmnium 
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Sant Francesc, juny 

Concert per la Llibertat, juny 

Actes festius 

Sant Jordi, abril 

Òscar Intente, abril 

Sant Ponç, maig Carme Forcadell, maig 

SCxI / Accions 2013 
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SCxI / Accions 2013 
Actes reivindicatius 
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SCxI / Accions 2013 



Pla d’Actuació 2013-2014/ ANC 
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Pla d’Actuació 2013-2014/ ANC 
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  Un sol poble   

 Ampliar la majoria social favorable a la constitució de l’Estat Propi 

  Signa un Vot per la Independència  

 Recollir instàncies a partir de l’exercici del dret de petició 

  El País que volem  

 Impulsar la celebració d’un Congrés popular per l’Estat Propi que serveixi per 
debatre el país que volem i consolidar l’argumentari 

  De la Desobediència a la Sobirania   

 Articular accions de desobediència civil i de construcció de les estructures del nou estat  

  Catalunya al Món 

 Fer més visible internacionalment la lluita de Catalunya per exercir el seu dret a decidir 



  Signa un vot per la independència 

  Signa un vot 

  Recollida massiva 11 i 12 de gener 

  Un sol poble 

  Cos de voluntaris per la independència 

  Voluntaris al carrer 

  Formació i contacts amb entitats 

  Fullets informatius 

  Punt fix d’informació 

Pla d’actuació / Projectes a Sant Cugat 
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Pla d’Actuació / Campanya Signa un Vot 
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Els Juristes ens 
vàrem preguntar: 

com podem 
par@cipar en el 

procés? 
Quines 

possibilitats 
tenim com 

societat civil? 

Explicar la nostra realitat 
a tot el món?, votar?, ser 
votats?, una ILP?, el dret 

de pe@ció? 

Tot això ja s'està 
fent: les eleccions 
ja estan fetes i 

guanyades, la llei 
de consultes s'està 

tramitant ..... 

No! El dret de 
pe@ció no s’ha fet. 

Què és el dret de 
pe@ció? 
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Un escrit demanant el 
que vulguis a qualsevol 

administració! 

La independència? 

Sí, per què no? 
El que vulguem! 

A qui li demanem? 
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A les 
Nacions 
Unides? 

No. Fins que 
no ets un estat 
ho consideren 
un afer intern. 

Al Parlament europeu? 

Ja s'està fent. És un 
camí ja iniciat per la 

Comissió 
Internacional de 

ciutadans europeus 
(ICEC; Interna@onal 
Commission of 

European Ci@zens) 

Al Parlament 
espanyol? 

Sense comentaris...  I al Parlament de 
Catalunya? 
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I què 
demanem? 

Al Parlament de 
Catalunya!! 
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El 
referèndum?  

Una declaració 
unilateral 

d'independència? 

Unes eleccions 
plebiscitàries? 

Tot junt!!! 

Posem‐ho per 
ordre!!! 

És com votar d'una altra forma. 
És una nova via per exercir el 
dret a la lliure determinació. 

La via Catalana per exercir el 
dret a la lliure determinació? 

Què diu el diccionari del mot 
VOT?: 
 Manifestació expressa de 
la voluntat de cadascun dels 
membres d'un grup de 
persones d'aprovar o 
rebutjar una proposició o 
mesura.  

 Opinió o parer donat sobre 
quelcom.  

Com VOTAR? 
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En el supòsit que l’Estat espanyol no perme@, impedeixi, o dila@ la 
celebració d’una consulta democrà@ca o unes eleccions 
plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, vull que 
aquesta PETICIÓ sigui una manifestació lliure de la meva 

voluntat favorable (“VOT”)  

DDEMANO al Parlament de Catalunya que dugui a 
terme totes les inicia@ves polí@ques per tal que es 
pugui celebrar, no més tard del 31 de maig de 2014, 
una consulta democrà@ca i polí@cament vinculant, en 
la que es pregun@ als ciutadans de Catalunya si volen o 
no que Catalunya esdevingui un estat independent 

perquè els representants electes del Poble de Catalunya 
DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d’acord amb el 
dret internacional, com a molt tard l’11 de setembre de 2014 

Diposito aquest document a l’Assemblea 
Nacional Catalana perquè el faci arribar al 
Parlament de Catalunya i/o als 
organismes, ins@tucions i/o tribunals 
internacionals, i/o als representants 
electes del Poble de Catalunya. 
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Exerceix el teu dret! 
SIGNA UN VOT PER 
LA INDEPENDÈNCIA 
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Pla d’Actuació / Signa un Vot 11 i 12 gener 

Objectius 

  Recollida massiva d’instàncies a nivell nacional, també a Sant Cugat 
Com? 

  Col·legis electorals arreu del municipi: centre, barris, districtes, EMD Valldoreix 
  Comissió organitzadora de voluntaris (mapa, permisos, voluntaris, pressupost, 

repartiment fulls) 
  Comissió d’apoderats i informadors del Signa (formació apoderats, distribució per 

col·legis i urnes) 

  Punts d’informació 11 i 12 de gener (campanya i situació col·legis electorals) 
Campanya comunicativa 

  Roda de premsa als mitjans de comunicació 
  Articles setmanals al Tot 
  Pancartes, cartells, plafons 

  Fulls volanders explicatius de la campanya 
  Fulls informatius encartats als mitjans 
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Pla d’Actuació / Un sol poble 
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Pla d’Actuació / Un sol poble / Voluntaris 
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Pla d’Actuació / Un sol poble /  
Voluntaris al carrer 



Objectius 

  Millorar la preparació dels voluntaris que fan feines d'extensió, per tal que puguin 
comunicar millor els arguments favorables a la independència de Catalunya 

  Donar xerrades a les entitats locals, per exposar al seus socis les raons per les quals el 
país necessita ser independent per ser més pròsper econòmicament i just socialment. 
També per escoltar-los i donar resposta a les seves pors i dubtes 

Mètode de treball 

  Reunions setmanals cada dilluns de 20:00 a 22:00 a La Unió. 

  Feina individual i comunicació via Dropbox i grup de correu Google. 
Principals activitats realitzades 

  Material de formació (web) 
  12 sessions de formació a voluntaris (180 assistents) 
  Presentacions 4 entitats locals (Casals de Gent Gran Valldoreix i Les Planes, AVVPP La 

Floresta i AMPA escoles públiques) 
  Acte Sant Francesc i Microconferències Festa de la Tardor 

24 

Pla d’Actuació / Un sol poble / Formació 



Properes activitats 

  Enllestir noves presentacions més orientades a futur, tals com "L'endemà" o "Com 
arribar-hi”. 

  Formació continua als voluntaris i intercanvi d'experiències. 
  Obrir-nos a fer formació a qualsevol soci o simpatitzant de la ANC que ens ho demani, 

per tal de millorar les seves habilitats per a convèncer indecisos. 
  Entrar al grup de sessions informatives per revitalitzar-lo i aconseguir fer més 

xerrades a entitats locals.  
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Pla d’Actuació / Un sol poble / Formació 

Aprofitem per demanar a tots els socis i simpatitzants, que siguin membres 
d'alguna entitat local, que ens ajudin a fer els contactes adients. 
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Pla d’Actuació / Un sol poble / Fullets 
Objectius 

  Arribar de manera directa als indecisos amb una bateria 
     d’arguments sobre la necessitat de la consulta i, a posteriori,  

 la creació d’un estat propi. 
  Resoldre tots els dubtes possibles sobre el procés i la  
      independència 
Col·laboració estreta 
  Amb la comissió de Formació, conceptualitzadors i redactors 

     de tots els arguments exposats 
Fullets informatius (cat/cast) 
  Genèrics  
 Ja elaborats, amb argumentari contrastat i com a eina 
      indispensable per a la feina de carrer 

  Monogràfics 
 En funció de la necessitat del moment, especialment  
      adreçats a desmuntar els arguments del NO, amb la voluntat 
      de ser presents al màxim nombre de punts possible 
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Pla d’Actuació / Un sol poble / Punt fix 

Objectius 

  Apropar l’Assemblea als ciutadans, siguin 
socis/simpatitzants com indecisos, per tal 
de:  

  Facilitar informació i resoldre dubtes 

  Recollir instàncies per al Signa un Vot 

  Marxandatge 

  Actes de formació 

  Xerrades de petit format 

Com? 

  Local o espai perfectament identificable, 
amb el mínim cost possible  
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Propostes / Pacte pel dret a Decidir 
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Propostes / Pacte pel dret a Decidir 
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Propostes / Pacte pel dret a Decidir 
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Propostes / Pacte pel dret a Decidir 
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Propostes / Periodicitat assemblees 
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Debat 
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Gràcies per participar! 


