Quin és el full de ruta de l'ANC?
FASE DE
CONSOLIDACIÓ
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Durant els primers mesos s’ha de
consolidar l’ANC, tot fomentant el
debat sobre la necessitat de l’Estat
Propi, arreu del territori català.
També cal aconseguir que la majoria
d’Ajuntaments s’adhereixin a
Municipis per la Independència,
per lligar el moviment civil amb les
institucions.
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MARXA CAP A LA
INDEPENDÈNCIA

Per Sant Joan, amb la Flama del
Canigó, començarà la Marxa per la
Independència, estructurada en deu
columnes que confluiran a
Barcelona per la Diada Nacional, per
manifestar-se sota el lema
'Catalunya, nou estat d'Europa'.

CONSULTES PER
LA INDEPENDÈNCIA
ORGANITZADES
PELS AJUNTAMENTS

A mitjan 2013, s’organitzarà el
mateix dia, una consulta a tants
municipis com sigui possible,
convocada pels ajuntaments. En el
cas que l’ajuntament no volgués,
l’organitzaria l’assemblea local de
l’ANC.
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2

FASE FINAL
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Després d’aquesta consulta, si el
resultat és favorable a la
independència, es preveuen diferents
estratègies per la secessió amb
Espanya.

Què és l’Assemblea Nacional Catalana?
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), és una organització unitària i
transversal, democràtica i cívica, que treballa per aconseguir una
majoria social favorable a la independència de Catalunya. Té seccions
locals a totes les comarques i municipis del país i també assemblees
sectorials.

Quan es va constituir l’ANC?
El 30 d’abril de 2011 en el marc de la Conferència Nacional per l'Estat Propi,
s'acordà iniciar el camí per la seva creació, i un any més tard, el dissabte 10
de Març de 2012, es constitueix oficialment en un acte multitudinari al Palau
Sant Jordi amb 27 assembles sectorials en marxa i 270 assembles territorials
constituïdes o en fase final de constitució al Principat, la Franja i la Catalunya
Nord.

D’on prové l’ANC?
L’ANC té antecedents en l’Assemblea de Catalunya dels anys 70 i la Crida la
Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes dels anys
80, però són les Consultes Populars per la Independència dels anys
2009 al 2011 les que en desencadenen la seva creació tot buscant
culminar el procés iniciat.

FASE
POSTERIOR
La fase definitiva serà l'obtenció de la plena
unitat nacional, si així ho acorden la resta
de parlaments, en la unió federal amb els
diferents territoris dels Països Catalans.

Podeu veure el full de ruta complert a la nostra web:
http://assemblea.sytes.net/sites/default/files/documents/FULL_DE_RUTA_DEFINITIU.pdf

Carrer Rocafort, 242 bis 1r (edifici CIEMEN) 08029 Barcelona
Telèfon: 935350979
correu electrònic: info@assemblea.cat
www.assemblea.cat
www.facebook.com/assembleanacionalcatalana

@assemblea

Full d’inscripció

Modalitats d’inscripció
Inscripció com a soci/a (majors de 18 anys)

Dades d’identificació
Nom
Data de naixement

Cognoms

-

Sexe

-

Document identitat

FEM.

MAS.

Nacionalitat

Dades de contacte

/mes

general

3Jubilats,
€
aturats

10
€
Familiar

/mes

/mes*

i estudiants

Codi postal

Població

DNI:

*Les quotes es cobraran trimestralment
*La inscripció com a soci/a és la inscripció com a membre de ple dret de
l’Assemblea Nacional Catalana a tots els efectes.

Vull col·laborar econòmicament amb:

Districte*

€

Comarca

*Només ciutat de Barcelona

* Més de
2 membres

Nom:
Nom:
DNI:
Nom:

Inscripció com a col·laborador/a

Adreça postal

DNI:

No puc assumir la quota però em
comprometo a participar activament
en l’assemblea territorial.

*La inscripció com a col·laborador se suggereix per a:

Tel. fix

Tel. mòbil

Correu electrònic

• Aquelles persones que volen contribuir econòmicament al funcionament de l’ANC amb quotes superiors a les ordinàries però no
es poden comprometre a participar-hi activament a excepció de convocatòries extraordinàries.
• Aquelles persones que per motius diversos no poden fer front a les quotes ordinàries però poden aportar hores de feina i es
comprometen a participar activament en l’organització.
• Els menors de 18 anys que no poden ser membres de ple dret.

Inscripció com a simpatitzant

Àrees d’experiència
Àrea professional

Estic interessat/da en rebre informació sobre les activitats de l’Assemblea Nacional
Catalana i autoritzo a ser convocat a les diferents accions a nivell territorial o nacional que
s’organitzin per tal de poder-hi participar i donar-hi suport.

Sectorial en que estic interessat/da

*La inscripció com a simpatitzant no dóna dret a veu ni vot a les assembles generals ni a les assemblees territorials de l’ANC.

Dades bancàries

*Omplir només si vols registrar-te com a soci/a o col·laborador/a amb aportació econòmica.

Entitat bancària
Compte bancari

4
€
Quota

Autorització
Afirmo conèixer la política de protecció de dades i accepto els drets i deures dels membres de l'associació
detallats en els Estatuts i em comprometo expressament amb els seus objectius fundacionals.

-

-

-

Data i lloc

Signatura

Prefereixo fer els ingressos a un número de compte contactant amb l'ANC o amb la meva assemblea territorial.
L’objectiu de l’Assemblea Nacional Catalana és oferir el màxim de possibilitats d’adhesió a tots els ciutadans/es
interessats en participar en un moviment social que té per objectiu únic la independència de Catalunya i la creació
d’un estat propi. Ens cal arribar a la majoria social, i per aquest motiu, volem acollir a l’ANC tota la gent que tingui
ganes de treballar per aquest objectiu, sigui quina sigui la seva situació econòmica o de disponibilitat. Només essent
molts i plurals, ho aconseguirem. I ja ens hem posat en marxa. Benvingut/da a l’Assemblea Nacional Catalana.

Dono el meu consentiment a que les meves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat de l'associació
sense ànim de lucre "ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA", amb domicili al C/ Rocafort, nº 242 bis, interior, edifici
"Ciemen", CP 08029, de Barcelona, per tal de poder realitzar totes les gestions necessàries pel manteniment de la meva
condició de soci, col·laborador o simpatitzant de l'entitat. Estic informat del meu dret d'accés, oposició, rectificació i
cancel·lació de les meves dades personals (Llei Orgànica 15/1999).

