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Benvolguts socis, benvolgudes sòcies,

El 2018 ha estat un any de transició després de l’esperançador 2017, un any marcat per la repressió 
cap als nostres líders, entre ells els dos presidents anteriors de l’entitat, Carme Forcadell i Jordi 
Sànchez, un any però, en què hem treballat a fons per seguir el full de ruta amb el que volem 
anar cap a la independència. Ens hem mantingut més ferms que mai en les nostres conviccions 
democràtiques, engegant campanyes no només per denunciar, sobretot internacionalment, la injusta 
repressió suportada, sinó també per demostrar que podem activar-nos cap a la república. Fem camí 
manifestant-nos al carrer, però també des dels Consells Locals per la República catalana, el Consum 
Estratègic, cambres de comerç i sindicats: eines de país, el projecte de Primàries o formacions en 
noviolència, per dir alguns exemples de campanyes promogudes durant aquest darrer any.

I en mig d’aquesta activitat, un any més l’Assemblea Nacional Catalana manté un sòlida situació 
financera, amb comptes ben sanejats i un patrimoni net al voltant dels 2 milions d’euros. Seguim 
consolidant els ingressos fixos, aquest any amb un augment del 12% en el capítol de quotes 
d’associats, i un augment en nombre de membres de ple dret durant 2018 superior al 20%, cosa 
que ens garanteix que seguiran creixent els ingressos per aquest capítol durant el 2019. En canvi, 
l’apartat de donacions, ha disminuït en un 69% a conseqüència de la manca d’una fita rellevant com 
va ser l’1O en el 2017.

Consideració especial mereix el comportament de les vendes de les samarretes del 11S. Si semblava 
difícil superar el nombre de 2017, gràcies a la feina de tots ho vam fer possible amb un increment 
del 12%, vam esgotar els estocs, orgullosos de seguir fabricant-la íntegrament a la comarca del 
Maresme. Aquí cal reconèixer i agrair especialment tant la feina dels nostres tècnics en el disseny, 
com la dedicació i la feina en les parades dels membres actius de les nostres AT.  

Els ingressos que assolim per aquests diferents capítols ens permeten finançar tant l’activitat de 
les assemblees territorials, sectorials i exteriors, com les campanyes projectades pel Secretariat 
Nacional i l’estructura de què ens hem anat dotant a la seu del carrer de la Marina. Les despeses han 
disminuït aquest 2018, a conseqüència de la diferent activitat mantinguda respecte 2017, i que es 
nota bàsicament en la contractació d’autobusos i en la inversió en campanyes.

Per tant, gràcies a aquesta feina conjunta de tots els membres actius de l’Assemblea, hem assolit 
una xifra d’ingressos superior als 7,4 milions d’euros, que ens ha permès un superàvit després d’uns 
impostos de 360.259€. Però ho tenim molt clar, la fita de l’Assemblea Nacional Catalana no és tenir 
beneficis, sinó aconseguir la màxima quantitat de disponible per posar-lo al servei de l’única raó de 
ser: la independència de Catalunya.

Capítol apart mereix la Caixa de Solidaritat que, gestionada per Assemblea i Òmnium durant el 2017 
i gran part de 2018 ha estat incorporada al nostre balanç fins al darrer trimestre de l’any, en què 
hem passat tant la totalitat de saldos bancaris com els dipòsits a l’entitat específicament creada 
per aquesta finalitat, l’Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat. Com sigui que els ingressos 
es van computar com a donacions en l’any 2017 i van donar lloc a la comptabilització de beneficis, 
enguany la sortida ha implicat les pèrdues que detallem en el balanç.

Com és norma, presentem també el pressupost ordinari del 2019, i deixem la gestió dels possibles 
pressupostos extraordinaris al Secretariat Nacional. Quant als ingressos, prudentment preveiem 
un augment del 15% en quotes de socis, tot i que la projecció actual ens pot fer pensar en xifres 
superiors. En el capítol de despeses, mereix especial atenció les del personal de l’entitat, amb una 
previsió d’augment del 19% a causa del reforçament de diferents àrees, especialment internacional 
i mobilització.  
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