
 

 

 

 

Benvolguts soci/a: 

2017 ha estat un any clau en el procés cap a la independència de Catalunya. I això s’ha fet palès 

en les dades econòmiques de la nostra associació. La intensitat en actes i campanyes ha fet que 

els ingressos i despeses d’aquest exercici hagin estat fora del corrent. 

A nivell d’ingressos, les quotes de socis han augmentat un 15%, pel augment de socis, 

l’increment d’un euro en la quota i per la excel·lent gestió de socis portada a terme per 

administració. El 2016 va ser un any fluix en donacions i aportacions, tot el contrari del 2017. La 

implicació de la nostra gent i les campanyes com la del SI, han marcat una fita històrica de 3,7 

milions d’euros. 

Aquest augment també es nota en el marxandatge i en els ingressos per autocars. Recordem 

que l’11S del 2016 va ser descentralitzat i va minimitzar la necessitat de contractar autocars pels 

desplaçaments. 

Evidentment, la intensitat d’aquest 2017 també afecta les despeses. Per una banda les compres 

de material i marxandatge, o la contractació d’autocars tenen un augment important. Cal 

destacar que la samarreta del 11S d’enguany va ser fabricada a Mataró, i cal agrair-ho a tota la 

gent que ho va fer possible, encapçalats per en Quim Arnau. 

Evidentment les partides que més creixen són totes les relacionades amb actes i campanyes tals 

com les de lloguers d’espais, serveis professionals, publicitat i propaganda i altres serveis, que 

inclou despeses d’impressió, material per actes, cartellera, etc. Pels nostres amics de Madrid, 

campanya U d’octubre vol dir campanya pel SI a la República.  

Cal destacar que durant el 2017 s’han previsionat despeses que s’executaran durant el 2018.  

Tots aquests elements han comportat un dèficit abans d’impostos i provisions de 332 mil €. Com 

ja vam dir fa un any el superàvit aconseguit en exercicis anteriors l’hem usat aquest exercici.  

Capítol apart mereix la Caixa de Solidaritat. La Caixa està gestionada per Assemblea i Òmnium i 

els diners donats només s’usen per donar suport a les persones perseguides pel procés. 

Formalment els comptes estan a nom de l’ANC i per tant figuren al nostre balanç. Els ingressos 

es computen com a donatius, mentre que els pagaments de sancions per compte de tercers 

també són fiscalment un donatiu. Durant el 2017 s’han ingressat més de 5,8 milions d’€. S’ha 

pagat una sanció de 30.000 i 3,8 milions d’€ s’han deixat dipositats com a fiances (Tribunal 

Supremo i Tribunal de Cuentas) quedant un romanent de 1,99 milions d’€.    

Com és habitual presentem també el pressupost ordinari del 2018, deixant la gestió dels 

possibles pressupostos extraordinaris al Secretariat Nacional. Es mantenen els ingressos i 

despeses ordinàries. 
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