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q Benvinguda i Informe gestió (Manel Porta) 

q  Projectes locals en curs 

q  Parades (Jordi Tortosa) 
q  Indetàper (Jaume Viladric) 
q  L’assemblea informa al barris (Vicenç Alegre) 

q  Projectes nacionals: Pla d’actuació de l’ANC (Sílvia Solanellas) 

q Voluntariat (Josep Luís Lliberia)) 

q  Finances (Artur Royo)  

q  Convocatòria d’eleccions al secretariat local (Judit Coll) 

q  Torn obert de preguntes 

Agenda 
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Benvinguda 
i informe de gestió 
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25-09-14 Conferència Santiago Vidal 



26-09-14 Concentració davant Ajuntament 
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02-10 fins 09-11 El País de Groc 
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25-10-14 El País que Volem 

7	  



26-10-14  Festa de Tardor 
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2-11-14 Bicicletada al Pi d’en Xandri 
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8-11-14 Final de Campanya 9N 
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9-11-14 Consulta 9N 



18-12-14 Conferència de Josep M. Reniu 
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24-12-14 Primeres autoinculpacions 
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Noves iniciatives. Indetàper 

Tot soci, simpatitzant o col·laborador 
que tingui la idea d’una nova iniciativa, 
alineada amb els nostres objectius, 
l’hauria de presentar al secretariat, per 
tal d’avaluar-la i suportar-la en cas de 
que s’aprovi.  
 
Un cas clar és Indetàper, que ja està en 
marxa i que està sent reproduit per 
altres territorials, com us explicarà 
Jaume Viladric d’aquí uns estona. 
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29-1-15 Conferència d’en Xavier Sala i Martin 
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22-2-15 Projecció de “L’Endemà” i debat amb 
Isona Passola 
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27º 09’ 2015’’    on tot comença 
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Parades 



Parades 

24 parades des del mes de desembre amb més de 30 
voluntaris. 

Punt de trobada per a socis, simpatitzants, 
col·laboradors... 

Informació sobre la ANC, objectius, raons, actes,... 

Col·laborar en els diferents projectes que es duen a 
terme : Indetàper, Barris,... 
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Indetàper 



•  Què és? 
•  A qui ens adrecem? 
•  Què volem aconseguir? 
•  Com ho fem? 
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Projecte 



•  Coordinació 
   Relacions externes 
     SN, AT, SUMATE 
     Barris, Parades 
   Funcionament intern 

•  Recol·lectors 
•  Visitadors 
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Estructura 



•  Parades 
•  Infomòbil 
•  Marató de trucades 
•  Ambaixadors 
•  Enllaç entitats immigrants 
•  Xarxes socials 
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Els recol·lectors 



•  Formació 
•  Informació 

  als domicilis particulars 
  a les seus d’entitats 
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Els visitadors 



q  Els recol·lectors, fer la pinya 
 
•  23 parades 
•  2 infomòbils 
•  Un Centenar de trucades 
•  Contactes amb  ambaixadors 
•  Difusió a les xarxes 
•  3 reunions informatives 
•  1 curs d’immigració  

q  Els visitadors, fer d’anxeneta 

•  2 tàpers públics 
•  3 tàper privats 
•  2 tàpers imminents 
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Què hem fet fins ara? 
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Projecció de futur 
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 Creació a Sant Cugat d’una ESTRUCTURA DE PERSONES 

ARRELADES ALS SEUS BARRIS que ens facilitin TRANSMETRE 

els arguments de la independència de forma molt PROPERA: 

•  Membres de SCxI: associats, simpatitzants, col·laboradors i  voluntaris 

•  Persones d’altres entitats sobiranistes 

•  Membres de partits sobiranistes 

En què consisteix el projecte? 
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Quins són els nostres objectius? 

•  Aportar la informació adequada a persones que NO VEUEN CLARS ELS 
BENEFICIS de la independència. 

•  Facilitar INFORMACIÓ CONTRASTADA perquè puguin decidir des del 
coneixement, i no únicament des dels sentiments. 

•  DESFER TÒPICS  i  DESMUNTAR EL DISCURS DE LA POR 
aportant dades concises i objectives. 

•  Animar els assistents a PARTICIPAR EN LA DEFINICIÓ D’UN NOU 
PAÍS, net de corrupció, just i pròsper. 

•  NEUTRALITZAR ELS TEMORS a la creació d’un nou país, identificant i 
explicant les incerteses com a part intrínseca de tot full de ruta envers la 
independència. 
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On són els nostres objectius? 
•  Centre i Eixample 

•  Torre Blanca 

•  Sant Francesc i Monestir 

•  Coll Favà i Can Magí 

•  Parc Central i Colomer 

•  Volpelleres 

•  Mira-sol 

•  EMD Valldoreix 

•  La Floresta 

•  Les Planes 

•  Can Barata 
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Estructura inicial 

COORD. DE 
GRUPS 

(coordinadors+ 
Secretariat 

SCxI) 

SANT 
FRANCESC 

VOLPALLERES 

MIRA-SOL 

…. LES PLANES 

CAN MATES 

LA 
FLORESTA 

GRUPS DE 
TREBALL 



•  VALLDOREIX I MIRA-SOL 

•  LA FLORESTA, LES PLANES I SOL I AIRE 

•  CENTRE, EIXAMPLE, PARC CENTRAL I COLOMER 

•  TORRE BLANCA, SANT FRANCESC, MONESTIR, COLL FAVÀ I 
VOLPELLERES 

Grups constituïts 

33	  



34	  

Pla de treball 

q  Detectar a cada barri ASSOCIACIONS DE VEÏNS, CENTRES CULTURALS, 

centres per a GENT GRAN, CENTRES CÍVICS, …. susceptibles d’obrir les seves 

portes a xerrades, conferències, reunions indetàper, etc. 

q  Identificar LÍDERS NATURALS de cada barri i convèncer-los per treballar per al 

nou país i ens obrin les portes a la gent del barri 

q  Contactar amb d’altres persones disposades a treballar al seu barri com ara 

MILITANTS de partits, membres d’ENTITATS PRO-INDEPENDÈNCIA 

(Òmnium, Súmate, etc.) per integrar-se al grup de treball del barri 
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Proposta d’activitats 
•  Parades i actes informatius A PEU DE CARRER 

•  Repartiment de FULLS VOLANDERS pel carrer o BUSTIADES 

•  DIFUSIÓ DE LES CAMPANYES de l’Assemblea FINS EL 27S 

•  Actes LÚDICO-GASTRONÒMICS als barris 

•  XERRADES I TERTÚLIES al centres dels barris 

•  Actuar com a “departament comercial” de les REUNIONS INDETÀPER 

•  Participar en FESTES I ACTIVITATS dels barris 
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ET NECESSITEM!!!!! 
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Projectes nacionals:  
Pla d’actuació de l’ANC fins el 27S 
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27S: On tot comença 
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Punt de partida: anàlisi eleccions 2012 

 70% participació        49,6% vot sobiranista 

Inds. 
propers 

al SÍ 

Abst. 
estr. 

Inds. 
propers 

al NO 

1.000.000 
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Eleccions 2012 a Sant Cugat 

•  Sant Francesc 

•  Rambla Celler 

•  Rbla Ribatallada 

•  Golf 

•  Mira-sol 

•  La Floresta 

•  Les Planes 
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Quatre grans eixos... 

INCIDÈNCIA 
SOCIAL 

INCIDÈNCIA 
POLÍTICA 

MOBILITZ. 
SOCIAL 

INCIDÈNCIA 
INTL 

DISCURS I 
MISSATGE 

 
FORMACIÓ 

 

AJUNTAMENTS 
PER LA 

INDEPENDÈNCIA 
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Mobilitzar 
perfils 

convençuts 

Convèncer 
indecisos 

reals 

Desmobilitz. 
perfils 

contraris 

Guanyar 
vots 

sobiranistes 

...amb tres grans accions 
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Discurs i missatge 

•  Valors intrínsecs ANC: llibertat, democràcia, justícia  

•  Factors transversals: benestar econòmic, justícia social, regeneració 

•  Febleses estat espanyol i beneficis independència 

•  Gestió de missatges potencialment divisius: llengua, cultura, identitat 

•  Missatges contundents i eficaços per perfil 

•  Campanyes amb missatges positius, però també negatius 

•  Semàntica 

•  27 S: il·lusió i inclusió 
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Incidència social 

ACCIONS  
TERRITORIALS 

ASSEMBLEES 
SECTORIALS 

“EL PAÍS QE 
VOLEM” 

•  De “metge generalista” a 
“metge especialista” 

•  Adaptades a cada territori i 
perfil de votant / AT 

•  Accions per a indecissos 
propers al SÍ 

• Desmobilitzar el vot del NO 

•  Treball amb 
diferents sectors per : 

•  explicar els 
beneficis de la 
independència 

•   ampliar la 
 majoria social 

 
•  discursos 

inclusius 

•  Organització d’actes 
amb discursos clars 

• Debats i actes amb 
entitats, pr. d’àmbit 
social 

• Eixos transversals: 
política, benestar, 
economia, ciutadania, 
cultura, art/ciència, 
biosfera/medi ambient 
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Incidència social – Accions al territori 

•  Elements clau: segmentació, accions per target, vèncer les pors 

•  Accions per a Grup 3 / perfil A (castellano-parlants, ciutats, a contracorrent, 
sota mitjana votants) 

•  Xarxes socials: crear comunitat i donar discurs, amb assessorament d’experts 

•  Mitjans de comunicació: augment de la incidència en mitjans online 

•  Accions per a Grup 3 / perfil B (catalano-parlants, pobles, sobre mitjana 
votants) 

•  “Bon veïnatge”: petit format i localitzat, escoltar, contagiar il·lusió, 2 visites) 

•  Accions per a Grup 3: 

•  “el país estelat” (cavall guanyador), presents en i actes amb entitats 
generalistes, socials (PAH), esportives 

•  Parades per visualitzar, reclam de ”El país que volem”  
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Incidència internacional 

•  actualment: 40 assemblees exteriors, alt índex penetració mitjans 

•  Projecte “Benvinguts” – MWC 50.000 fulletons 

•  Potenciació xarxes socials: tuitaires timbalers 

•  Projecte “Mobilitzem el vot exterior” –  
200.000 

•  Projecte unificació web exterior 

•  Tots som responsables 
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Campanya “Ajuntaments per la 
Independència” 

•  Objectiu 24M amb missatge clar: quan votem els catalans, votem independència 

•  Executada per les AT, implicació màxima del territori 

•  Per comptar amb suport ANC es demanarà a les candidatures: 

Primer Ple 
ordinari 

AMI 

Campanyes 
amb sentit 
plebiscitari 

Alcalde a 
disp. del 
país per 
Rep.Cat. 

Alcalde 
assemblea 

càrrecs 
electes 
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Voluntariat 
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Entre	  tots	  ho	  farem!	  

Voluntariat 
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santcugat@assemblea.com	  

h;p://santcugat.assemblea.cat	  	  
Fes-‐te	  voluntari	  

Com apuntar-se 
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Entre tots ho farem! 
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Finances 



Tresoreria segon semestre 2014 
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Tresoreria gener-febrer 2015 
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Convocatòria d’eleccions al 
secretariat local 



Convocatòria Eleccions 
 Secretariat local  

q  2-març: Convocatòria. 

q  17-març: Fi del termini de presentació de candidatures. 

q  19-març: Proclamació provisional de candidatures. 
S’obre el termini de presentació d’al·legacions.  

q  21-març: Fi del termini de presentació d’al·legacions.  

q  24-març: Resolució de les al·legacions que s’hagin 
presentat. Proclamació definitiva de les candidatures.  

q  26-març: Eleccions (de 18:30 a 21:00, a l’aula 3 
de la Casa de Cultura). 
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Convocatòria Eleccions 
 Secretariat local (i 2) 

q  Em puc presentar? Sí, sempre que  
–  siguis soci de l’ANC i estiguis al corrent de pagament.  
–  no ocupis càrrecs orgànics de cap partit polític, ni a nivell 

local ni nacional. 
–  No ocupis llocs de responsabilitat en àmbits polítics de 

rang nacional. 
–  No hagis estat reelegit dues vegades (períodes d’un any). 

q  Què haig de fer per presentar-me? Enviar la teva candidatura en 
forma de fitxa, tal com trobaràs properament al web 
http://santcugat.assemblea.cat/ 

q  Puc votar? Sí, sempre que siguis soci de l’ANC i estiguis al corrent 
de pagament de les quotes. 

q  Què haig de fer per votar? Anar el dia 26 de març a l’aula 3 de la 
Casa de Cultura. 

q  Quan es faran públics els resultats? El mateix dia 26, en acabar les 
votacions. L’endemà es publicaran a la nostra pàgina web.  
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Torn obert de preguntes 


