
II Assemblea de Socis
Oberta a simpatitzants i col·laboradorsOberta a simpatitzants i col laboradors

19 d   d  201419 de març de 2014

1



 ANC / Sant Cugat per la Independència (SCxI)

Temes a tractar
 ANC / Sant Cugat per la Independència (SCxI)

 Eleccions Secretariat Local 4
 Informe de gestió 5
 Informe financer (demanar a santcugat@assemblea.cat) 8

 Programa d’actuacions 
 El país de tots 9
 Signa un vot 14
 Pacte pel dret a decidir 17
 Assemblea Nacional a Tarragona 18
 El país que volem 21

 Accions àrees transversals de suport
 Formació 23
 Comunicació 26

 Debat 27

 Cloenda 28

2



ANC / Sant Cugat per 
la Independència
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SCxI / Eleccions

 Secretariat actual  Candidats nou Secretariat

Judit Coll
Secretària

Manel Porta
Coordinador

Vicenç Alegre
Acció

Joan Aguilà Miquel DelclòsSílvia SolanellasJoan Aguilà
Formació

Miquel Delclòs
Acció

Sílvia Solanellas
Comunicació

Lluís Tarrés
Tresorer

Àlvar Masllorens
Comunicació

Roser Nadal 
Acció
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SCxI / Informe de gestió
Actes informatius III Cicle ÒmniumActes informatius III Cicle Òmnium

Dolors Feliu, generDolors Feliu, gener

Núria Bosch i Elsa Artadi, 
febrer

Casa de Cultura, gener Albert Royo, febrer
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Elisenda Paluzie i Marta Espasa, 
març



Presentacions

SCxI / Informe de gestió
Presentacions

Muriel Casals i Carme Forcadell, 
“Per què sí a la independència”,  

gener

Modest Guinjoan i Xavier 
Cuadras, febrer

Ferran Civit, Patrícia 
Gabancho i Vicenç 

Alegre  30 desembre generAlegre, 30 desembre
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Actes reivindicatius

SCxI / Informe de gestió

Campanya massiva Signa un vot, 11 i 12 de gener
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Roda de premsa 
Campanya massiva Signa un vot, 

22 i 23 de març

Lliurament estelada a l’Ajuntament, 
març



Programa 
d’actuacions
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El país de tots

603 voluntaris a Sant Cugat
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Objectius del Projecte

•Ampliar la majoria social favorable al sí/sí•Ampliar la majoria social favorable al sí/sí.

•Garantir la cohesió social en la Catalunya independent.

Projecte casteller

• Valors: esforç i treball.ç

• Tots som importants: del més gran al més petit.

• Units construïm el projecte col·lectiu.

Què farem?

• Fer arribar les raons per la independència a indecisos i no convençuts

• Escoltar i dialogar

• Comunicar per convèncerComunicar per convèncer



Com ho farem? 

• HonestedatHonestedat

• Claredat

• Arguments

Importància de la imatge i el com ens expliquem per superar estereotips.

Què transmetrem?

• Dignitat

• Regeneració democràtica

• Justícia social

Canvi com a oportunitat de millorar



Què necessitem?

I di id l• Individual

– Activisme actiu

• Col·lectiu

– Assemblees Territorials actives

A nivell individual

• Forma’t.

• Explica-l’hi.

A nivell col·lectiu

• Parades i punts d’informació.

• Contacte i presentació a entitatsExplica l hi.

• Porta voluntaris, simpatitzants i 
socis, FES-TE SOCI!!!

• Comparteix al Facebook  al 

Contacte i presentació a entitats.

• Bustiades

• Testimonis de canvi
• Comparteix al Facebook, al 

twitter, per email (però amb 
criteri)

• Berenars per la independència

• /.../



Que Catalunya esdevingui un Estat 
independent és possible i viable i depèn de tots 
nosaltres.

• Què estàs disposat a aportar tu per a construir 
f ill ?un futur millor?

• Vine i participa!



Signa un Vot 22 i 23 de març

ObjectiusObjectius

 Recollida massiva d’instàncies a nivell nacional,

també a Sant Cugat

Com?

 16 l l i l t l d l i i i 16 col·legis electorals arreu del municipi

 Comissió organitzadora de voluntaris

 Comissió d’apoderats i informadors

Campanya comunicativa

 Roda de premsa als mitjans de comunicació Roda de premsa als mitjans de comunicació

 TOT Sant Cugat / Diari Sant Cugat

 20.000 fulls volanders
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 25 pancartes, 500 cartells, 100 plafons

 Mitjans Ajuntament: QIM i Web



Eroski Volpalleres

Mercantic

Casal Mirasol Mirasol Centre CENTRE

Valldoreix

La Floresta
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Les Planes



Francesc Macià

Ctra. Cerdanyola
Pl. Octavià

Rbla. Celler
MercadonaPl. Quatre Cantons

Ajuntament

Mercat
Torreblanca

Pl. Dr. Galtés
j

Pl. de la Vila
Teatre auditori
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Pl. Lluís Millet



Pacte pel dret a decidir
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Assemblea Nacional a Tarragona

FULL DE RUTA 2014 2015FULL DE RUTA 2014-2015

 Continuació i aprofundiment dels Fulls de
Ruta del 10/3/2012 i 16/3-2013

 L’ANC referma el suport a la pregunta i
a la data fetes públiques pel President de la
G lit t d C t lGeneralitat de Catalunya

 Hauríem preferit una altra formulació de
l ò lla pregunta, però es valora
positivament el consens

 L’ANC farà tot el que calgui per tal
que el procés de secessió sigui el
més ràpid possible, fent un seguiment
exhaustiu dels compromisos de les
diverses forces polítiques de cara a la
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diverses forces polítiques de cara a la
celebració de la consulta del 9 de
novembre



FULL DE RUTA 2014-2015

 Ideari de base:

 La singularitat de la societat catalana es fonamenta en la La singularitat de la societat catalana es fonamenta en la
voluntat col·lectiva de ser, en la seva identitat cultural,
històrica i jurídica i en el català com a llengua comuna del
nostre país

 L’objectiu de l’ANC és assolir la independència de Principat, de manera
que esdevingui un estat sobirà, sense renunciar a la construcció d’un projecte
compartit amb la resta de la nació catalana

 Les tres condicions principals perquè la independència sigui possible i
viable:

 Que hi hagi una majoria social que la vulgui.Q g j q g

 Que la Generalitat, els Ajuntaments i una majoria de diputats del
Parlament assumeixin la voluntat del poble català

 Que s’aconsegueixi el reconeixement internacional com estat sobirà Que s aconsegueixi el reconeixement internacional com estat sobirà
 Tots i cadascun de nosaltres continuarem treballant per a l’assoliment de la

independència i la creació de l’Estat propi de manera:

 Unitària
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 Unitària
 Plural
 Democràtica
 Participativa



FULL DE RUTA 2014-2015

 Escenaris:

 Es fa la consulta de forma més o menys tolerada i en un clima polític que en Es fa la consulta de forma més o menys tolerada i en un clima polític que en
pugui garantir l’estabilitat i la fiabilitat suficients.

 Es fa la consulta amb l’oposició total de l’aparell polític, jurídic i mediàtic de
l’Estat espanyoll’Estat espanyol.

 La Generalitat considera que no es pot celebrar la consulta perquè la
situació política i social no ho permet, perquè no hi ha el clima de llibertat ni
les garanties suficientsles garanties suficients.

 No es fa la consulta perquè la Generalitat ha estat políticament i
jurídicament intervinguda per l’Estat espanyol.
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El país que volem
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Accions àrees 
transversals de suport
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Objectius de la comissió de formació

 Aconseguir que els membres i col laboradors de SCxI millorin les seves Aconseguir que els membres i col·laboradors de SCxI millorin les seves
competències per a saber convèncer millor a persones que tingui dubtes sobre la
independència de Catalunya, per tal que acabin votant favorablement.

 E li t l t iti i b t l i l tid Explicant els arguments positius i com rebatre les pors i les mentides

 Exposant tècniques bàsiques de comunicació

 Practicant Practicant

 Explicar directament els arguments favorables a la independència a ciutadans que
vulguin assistir a les nostres xerrades. Membres d’entitats locals o que acompanyin a

i i tit t l l b d l d l ifi dsocis, simpatitzants o col·laboradors a les xerrades planificades.

 Donar suport de formació a les altres territorials del Vallès Occidental que ens ho
demanindemanin.

 Aportar material formatiu a la nostra web i contingut a fulletons o articles divulgatius.
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Quina formació donem
 FORMACIÓ TEÒRICA

 X d  àfi  b  l  di   id  d   i d b Xerrades monogràfiques sobre els diversos temes, seguides de preguntes i debat.

 Grups de fins 40 persones.

 Els temes que tenim preparats són:

 Disposem de presentacions i fitxes resum per a la majoria de temes. Es poden trobar a la 
nostra web http://santcugat.assemblea.cat/documents-anc-st-cugat/

 Economia: Dèficit fiscal, Costos d’un nou Estat, Viabilitat econòmica, Atur, Boicot 
comercial  Repartiment Actius i Passius  Pensions  comercial, Repartiment Actius i Passius, Pensions. 

 Societat: Llengua, Identitat, Benestar social, Fractura social.
 Integració a Europa.
 Procés d’independència   Procés d independència. 
 L’encaix impossible de Catalunya a Espanya. Precedents històrics
 Tècniques de comunicació.

 FORMACIÓ PRÀCTICA FORMACIÓ PRÀCTICA
 Jocs de rol on l’alumne té un temps per respondre el dubte o l’opinió en contra que el 

monitor li planteja. Quan acaba, els altres complementen amb més arguments. Finalment 
el monitor avalua i aporta, si cal, arguments addicionals. 
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 Grups de fins 10 persones

 Disposem de llistes de dubtes i una guia de possibles respostes.



Calendari fins el mes de Juny
 S’aniran anunciant les sessions al Comunicat setmanal i a la web. Es faran a La Unió o
a la Casa de Cultura.

 Cal inscriure’s enviant un correu a santcugat@assemblea.cat. Convé posarg p
“Formació” al tema del missatge. Un o dos dies abans de l’acte enviarem confirmació.

 Calendari actual
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Comunicació
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Debat
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Gràcies per participar!Gràcies per participar!
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