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Introducció

Aquest últim any ha estat un dels més complicats per a l’Assemblea. Des de la darrera Assemblea 
General, ens trobem en un escenari polític de canvi continu que ens posa més obstacles per assolir 
el nostre objectiu fundacional: la independència de Catalunya.

Els pactes de partits independentistes amb forces del 155 a Diputacions, Consells Comarcals i 
Ajuntaments; la sentència del procés; la repetició de les eleccions estatals i el posterior suport a 
la investidura de Pedro Sànchez, i les resolucions de la Junta Electoral Central dibuixen una pers-
pectiva descoratjadora i aboquen la societat catalana al desencís. Tanmateix, des de l’Assemblea, 
ens mantenim ben ferms i compromesos amb el nostre Objectiu Independència. Continuem tre-
ballant per aconseguir l’estat propi en forma de República des de la persistència, la perseverança 
i la resiliència en defensa de la via unilateral, com a única via factible, ara per ara, per avançar cap 
a la independència.

Aquest informe de gestió del Secretariat Nacional consta de tres parts. En primer lloc, conté una 
infografia on destaquem algunes de les fites assolides al llarg d’aquest any. A continuació, cada 
comissió desgrana les línies generals en què ha treballat. Finalment, l’informe es tanca amb un 
calendari de tota l’acció de l’Assemblea al llarg d’aquest període.
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Resum de l’Informe de Gestió del Secretariat Nacional

HEM CREAT UN

DEPARTAMENT
      VOLUNTARIATDE

+ 4.490

+ 1.164

HEM DUT A TERME

+170 ACCIONS
65 FORMACIONS
278 XERRADES

HEM AUGMENTAT
L’IMPACTE 
            MEDIÀTIC

11 CAMPANYES
MITJANÇANT

+300 PERSONES
AFECTADES PER
LA REPRESSIÓ

HEM AJUDAT

+4 DE NOVES
+2 DE REACTIVADES

ASSEMBLEES
EXTERIORS

+3 DE NOVES
+5 DE REACTIVADES

ASSEMBLEES
SECTORIALS

44.987 49.477
9,98 %

HEM INCREMENTAT 
EL NOMBRE DE 
  SÒCIES I SOCIS 
EN UN

*2019

48.657 50.002
2,39 %

HEM FET CRÉIXER
EL NOMBRE DE 
  SIMPATITZANTS
EN UN

*2019

+540 ALTES
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Comissió d’Accions al Territori

Introducció

La funció principal d’aquesta comissió és mantenir la connexió entre les Assemblees Territorials 
i el Secretariat Nacional. Això significa recollir i analitzar les necessitats que tenen les territorials 
per tal de donar-hi resposta i, a la inversa, traslladar-los les decisions i propostes del Secretariat 
Nacional i recollir les seves opinions i valoracions. Amb la feina dels secretaris nacionals de territo-
ri que formen part de la Comissió i les reunions comarcals, hem procurat mantenir aquesta relació 
traspassant i entomant les propostes en ambdues direccions.

Objectius

1. Donar suport a les Assemblees Territorials: analitzar les seves demandes i donar-hi resposta.

2. Reforçar la implementació territorial de les campanyes de l’Assemblea.

3. Oferir recursos per a l’enfortiment de les territorials i dotar-les d’un fons documental. 

4. Enfortir l’estructura territorial i els grups d’acció noviolenta.

5. Gestionar o organitzar les formacions necessàries.

Tasques i projectes desenvolupats

1. Creació d’un dossier amb el recull de totes les propostes de formacions, xerrades o altres que 
les Assemblees de Base poden demanar i es poden oferir des de la Comissió. També es dona 
suport a les propostes d’àmbit territorial que sorgeixen des d’altres comissions.

2. Elaboració d’un document d’acollida als nous equips de coordinació de les Assemblees Terri-
torials amb la informació i els contactes necessaris per conduir l’activitat de la territorial.

3. Elaboració d’un document en què s’explica el funcionament intern de l’estructura tècnica i la 
distribució del Secretariat Nacional en les diferents comissions de treball.

4. Formació en la Lluita Noviolenta. S’ha ofert la projecció del documental amb debat posterior 
(format cinefòrum), que ha tingut molt bona rebuda al territori. Se n’han fet més de 140 sessi-
ons. Paral·lelament, s’han ofert jornades de formació per a les sòcies, socis i simpatitzants de les 
Assemblees Territorials, de les quals, fins en aquests moments, se n’han planificat més de 35. 
Alhora s’ha ofert assessorament en l’organització d’activisme a nivell comarcal sobre aquesta 
temàtica.

5. Altres formacions. S’han fet oferiments de formació en comunicació assertiva per als membres 
de les Assemblees Territorials. També s’ha ofert formació en Atenció psicològica de primers au-
xilis de resiliència, així com de Missatge, imatge i xarxes socials.

6. Organització d’activitats. S’han organitzat xerrades oferides per altres comissions com Fem 
República, Discurs i Estratègia i Incidència Internacional. També s’han promocionat d’obres de 
teatre i altres xerrades externes.

7. Campanya d’Estiu. S’ha treballat en el disseny i realització de la Campanya d’Estiu i dels seus 
projectes interns, com les xerrades 3x5 i els ponts per la independència.
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8. Marxes per la Llibertat. S’ha portat a terme la gestió centralitzada de les cinc marxes i s’ha 
treballat en la delegació de tasques al territori, així com en la coordinació amb Interior, Mossos i 
el Servei Català de Transit, tant durant les marxes com durant tota la campanya de la sentència.

9. Potenciació de la comunicació directa amb les Assemblees Territorials. S’ha fet un canal uni-
direccional de Telegram, en què s’ha intentat que hi hagi una persona per Assemblea Territorial. 
En aquest sentit, també s’han promocionat les trobades amb les assemblees que han acollit 
plens del Secretariat, per tal de millorar la connexió entre nacional i el territori.

Tasques i projectes pendents

1. Campanya d’arguments pendent del resultat de l’estudi de perfils encarregat. Com a Assemblea, 
ens cal saber fer un bon discurs, diferenciat en base al públic objectiu a qui va dirigit.

2. Creació d’un fons documental que faci la funció de biblioteca de projectes i materials per a les 
Assemblees Territorials. Resta pendent que s’implementi l’entorn virtual adequat.

3. Formació d’activistes de carrer. Cal seguir aquesta tasca amb més xerrades i formacions sobre 
noviolència i cal motivar la posada en pràctica d’idees i campanyes emmarcades en eina de 
lluita activa.

Valoració general

Moltes de les campanyes que s’han dut a terme durant aquest curs han sorgit, en gran mesura, 
d’altres comissions. Des d’aquesta Comissió ens hem limitat a donar-hi tot el suport per tal de fer-
les arribar a les Assemblees Territorials. En aquests moments estem treballant la connexió amb 
d’altres comissions per afavorir el traspàs i seguiment dels projectes proposats.

Sobre les formacions i xerrades que hem ofert, volem reconèixer que la implementació ha estat 
irregular, ja que s’ha basat en la demanda que en feia el territori. Com a apunt autocrític, potser 
caldria tenir un paper més actiu per afavorir-les en totes les regions, en comptes de tenir un paper 
reactiu. Cal, però, matisar, sense ànims d’excusa, que l’estructura territorial és molt extensa i els 
recursos de què disposa la Comissió són limitats.

Valorem positivament la documentació creada per donar suport organitzatiu a les Assemblees 
Territorials. No en tenim un retorn directe, però creiem que ha donat una visió de com s’organitza 
internament el Secretariat Nacional i això afavoreix l’organització de les Assemblees Territorials.

Com a apunt final, valorem molt i molt positivament la resposta que va tenir el territori per a l’or-
ganització de les Marxes per la Llibertat. La coordinació que es va fer des de la Comissió no és més 
que la gestió de l’èxit generat pel territori. Un cop més l’Assemblea ha demostrat que les territori-
als són un dels seus puntals.
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Comissió d’Accions Sectorials

Introducció

La funció principal de la Comissió d’Accions Sectorials és mantenir la connexió entre les Assem-
blees Sectorials i el Secretariat Nacional, i analitzar i recollir les necessitats que tenen per tal de 
donar-hi resposta. Des de la Comissió d’Accions Sectorials també es manté un seguiment de les 
sectorials per ajudar-les en el seu desenvolupament.

Objectius

1. Facilitar la participació de les sectorials en el projecte de l’Assemblea i donar suport als projectes 
que s’ajustin al Full de Ruta.  

2. Promoure la coordinació i la col·laboració entre sectorials i territorials. 

3. Millorar la tasca comunicativa de les Assemblees Sectorials en qüestions del seu àmbit.

Tasques i projectes desenvolupats

1. Elaboració d’un mapa d’entitats estratègiques. S’ha concretat en el projecte “Professionals per 
la República catalana” on hem incidit en:

 � Sindicats

 � Col·legis professionals

 � Cambres de comerç

 � Associacions i entitats diverses de la societat civil

 � ADIC  

 � Administració pública (prevenció d’un nou 155)

2. Celebració del Fòrum Intersectorial. El 2019 es va celebrar el primer Fòrum Intersectorial en 
què van participar entitats de diferents sectorials per compartir i posar en comú experiències 
en diferents àmbits. 

3. Projecte xerrades al territori. En col·laboració amb les Assemblees Territorials, s’ha dut a ter-
me, un cicle de xerrades de formació i d’informació; per exemple, en l’àmbit de l’educació, de la 
informàtica o de la psicologia.

4. Un primer de maig amb contingut independentista. Per segon any consecutiu, s’ha treballat 
amb la Plataforma Alcem-nos per la República dels Drets Socials, entitat formada per més de 25 
organitzacions, entre elles l’Assemblea, per confeccionar un primer de maig amb contingut inde-
pendentista. En aquest sentit, també hem fet forts els sindicats independentistes i se’ls ha donat 
suport i ajuda en la confecció de candidatures, sobretot en l’àmbit de l’administració pública.

5. Implementació d’un sistema d’ajut a les víctimes de la repressió. S’ha posat a disposició de 
la ciutadania un sistema d’ajut a les víctimes de la repressió, mitjançant telèfons d’assistència 
jurídica i psicològica urgent.

6. Suport a les preses polítiques. S’ha continuat donant suport a les companyes empresonades en 
el marc de la campanya “Cap dona en l’oblit”, que integra la sectorial de dones de l’Assemblea, 
juntament amb d’altres agrupacions feministes. Aquesta campanya va rebre el Premi Dignitat 
2019-2020.
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7. Reimpuls de sectorials. El 2019 s’ha volgut reimpulsar algunes sectorials que havien quedat 
inactives amb el pas del temps, com la sectorial de Guàrdies Urbans, la de Radioafeccionats, la 
d’Audiovisuals, la de Cultura i la d’Historiadors. L’ANJI ha deixat de ser una sectorial per passar 
a tenir una categoria d’Assemblea de Base amb entitat pròpia. Tot i que se li segueix donant co-
bertura des de la Comissió d’Accions Sectorials, ara consta de major independència.

8. Sectorials de nova creació. Enguany, també podem celebrar les sectorials de nova creació: la 
d’Estibadors, la d’Artistes i la de Persones Represaliades.

Tasques i projectes pendents

Queda pendent per als propers cursos de la Comissió reactivar diverses sectorials com la d’Immi-
gració o la d’E3 (Sectorial Ecologista), que són claus per ajudar a confeccionar un relat de l’entitat 
en el si del seu àmbit sectorial.

Valoració general

Com a apunt valoratiu, cal dir que ens han mancat mans per treballar en la Comissió d’Accions 
Sectorials.
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Comissió de Comunicació

Introducció

En l’anterior Assemblea General, la situació de l’Assemblea era complexa perquè ens trobàvem da-
vant l’escenari que la gent havia deixat de cridar independència per passar a defensar només que 
s’acabés la repressió. Ara, com a entitat, hem aconseguit superar aquesta fase de dol i anar-ho fent 
extensiu a la societat civil, però ens manca tornar a situar la independència al centre del relat i fer 
comprendre que l’aposta per la via unilateral és l’única que realment ens ha fet avançar.

Objectius

Comunicació externa:

1. Treballar el nostre missatge per tal que reflecteixi i amplifiqui els posicionaments de l’entitat.

2. Donar a conèixer els posicionaments polítics de l’Assemblea i fer-los arribar a tothom.

3. Transmetre la millora que representa aconseguir la independència en els perfils no alineats amb 
el nostre objectiu. 

Comunicació interna:

4. Desenvolupar i fer arribar de la manera més àgil i òptima la informació fonamental o el material 
necessari als membres de ple dret, als simpatitzats, a les Assemblees de Base, al propi Secreta-
riat Nacional i a l’equip tècnic.

5. Generar la implicació i la motivació necessària.

6. Donar el suport necessari a la resta de comissions i col·laborar-hi.

Tasques i projectes desenvolupats

A banda de l’enorme tasca que requereix a nivell comunicatiu el dia a dia d’una entitat com l’As-
semblea, pel que fa a tasques com la relació amb mitjans, la gestió de la informació interna, l’ela-
boració de materials, l’anàlisi de públics i missatges, la presència a xarxes, el desenvolupament de 
campanyes, el seguiment de l’actualitat, la cobertura d’actes... Volem destacar alguns projectes 
concrets als quals ens hem dedicat durant aquest període:

1. Consum Estratègic. S’ha desenvolupat la campanya, s’ha treballat el missatge en base al públic 
al qual ens dirigíem i s’ha complementat la feina al territori amb els materials audiovisuals i 
gràfics necessaris.

2. Eines de País. A partir del plantejament inicial de Cambres, Eines de País (una proposta que va 
esdevenir clarament independentista, ens va proporcionar un tret diferencial i va activar el vot 
independentista que va fer possible la victòria de la candidatura), es va desenvolupar el concep-
te i es va reenfocar.

S’ha treballat la idea que tots els àmbits de poder a què tenim accés des de la societat civil són 
també eines de país (introducció i creació de missatge i materials en relació a sindicats, col·legis 
professionals, la pròpia Assemblea i d’altres...); en definitiva, espais en què la societat es pot 
organitzar per copar-los.

3. Diada 2019. S’han creat els missatges de la Diada, de la campanya d’estiu i de l’Espai Eines de 
País, i se n’ha fet el desenvolupament comunicatiu. Aquest darrer, de nova creació i amb un 
enfocament més interactiu, fuig del concepte clàssic de fira. Davant d’un escenari incert perquè 
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es desconeixia quan sortiria la sentència, calia posar sobre la taula un missatge clar, pel qual tot-
hom se sentís interpel·lat i que funcionés independentment de la situació en què ens trobéssim. 
A nivell comunicatiu ens en vam sortir.

4. Resposta a la sentència. Es va desenvolupar una campanya, tant nacional com internacional. 
Calia deixar clar que la independència és l’única solució possible, tant per al futur de Catalunya 
com per acabar amb la situació de repressió (preses i presos polítics, exili i persones represali-
ades). A la vegada, a nivell internacional, calia reforçar el missatge que defensar els drets fona-
mentals és defensar Catalunya, per això a la campanya de la sentència es van desenvolupar dues 
variants, una per a cada tipus de públic, però seguint la mateixa línia gràfica. També es va portar 
a terme tota la comunicació de les Marxes per la Llibertat, així com la gestió del web.

5. Canals de comunicació interna a Telegram. Seguint les recomanacions que les pròpies Assem-
blees de Base van fer en el que fins l’any passat s’anomenava Consell de Territorials, Sectorials i 
Exteriors, s’han creat canals de comunicació interna de Telegram per comarca o regió i per sec-
torials i exteriors. En aquests canals hi ha inscrites les persones de cada assemblea que formen 
part del Secretariat Nacional. D’aquesta manera, la informació és més ràpida, la rep més d’una 
persona, i s’augmenten les possibilitats que la informació arribi abans i millor.

6. Campanya de captació de sòcies i socis. Està enfocada a fer augmentar encara més la nostra 
massa social, que segons les darreres dades s’ha mantingut en creixement constant al llarg de 
tot el període.

7. Altres campanyes o línies gràfiques. S’han impulsat les campanyes Tu Votes, tu comptes; Make 
a Move; el 26-M, independència; Cap a la independència; Stop 155; Contra la sentència, indepen-
dència; Stand Up For Catalonia, i Objectiu Independència. A més a més, se n’han fet d’unitàries 
amb altres actors de l’independentisme com: L’autodeterminació és un dret o Autodeterminació 
i llibertat, prou repressió.

8. Llibre d’estil de campanyes i manuals. A més del llibre d’estil per a cada campanya, que es de-
senvolupa per tal que a les Assemblees de Base els sigui més fàcil crear els aplicatius, ara, com a 
novetat, hem elaborat dos manuals complementaris, un per facilitar l’aplicació dels cartells i les 
postals mudes que es necessiten i un altre per facilitar l’aplicació de la imatge gràfica al correu, 
que serà molt útil mentre no es millora el sistema d’enviament de correus.

Tasques i projectes pendents

En aquest apartat hi figuren aquells projectes o iniciatives que ja s’han iniciat i que, per tant, ens 
ocupen actualment:

1. S’està treballant en la fase d’anàlisi d’una campanya per fer arribar la necessitat de la indepen-
dència als perfils que no hi estan alineats. També s’inverteixen esforços a consolidar dins de 
l’esfera independentista la idea que la via unilateral és l’única que ens permetrà assolir la inde-
pendència, mostrant que és la que ens ha fet arribar més lluny.

2. S’han portat a terme formacions en Missatge, imatge i xarxes a diferents Assemblees de Base, 
però és una tasca contínua que cal seguir fent per assegurar que els arriba a totes. Sobretot, 
resulta imprescindible oferir-la en aquelles zones on se’n detecta la demanda i la necessitat. És 
de cabdal importància que tots aquells que som Assemblea remem en la mateixa direcció.

3. S’està ampliant el suport a l’equip tècnic i se segueix treballant per estructurar-lo de la manera 
més eficient possible.

4. El seguiment que fem de les xarxes socials ens fa anar evolucionant i, actualment, a més de 
les millores que hem anat aplicant als nostres perfils en diverses xarxes, estem treballant en la 
nostra estratègia i en les condicions de la nostra presència a les diferents xarxes socials.
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5. Reforçar la marca Assemblea. Aquesta és una altra tasca iniciada, que treballa per definir allò 
que ens identifica i analitza com podem potenciar-ho.

Valoració general

S’ha portat a terme una tasca ingent enmig de condicions molt adverses, tant a causa de factors 
externs com interns. Els objectius de la Comissió, que es marcaven per a cadascuna de les campa-
nyes, s’han anat assolint amb major o menor mesura, però és evident que encara no som indepen-
dents i que, per tant, caldrà seguir treballant la comunicació per aconseguir implicar encara més 
gent tant en el creixement de l’independentisme com en el de la pròpia entitat.

D’altra banda, caldrà buscar nous canals o millorar els actuals, per tal que tothom de l’entitat esti-
gui al dia de les seves activitats i els seus plantejaments. Especialment ara que la posició d’alguns 
dels principals actors polítics divergeix de l’estratègia de l’Assemblea i, a més, tenen més altaveus 
que els de l’entitat per amplificar els seus posicionaments. Fins i tot poden arribar a aconseguir 
que el que arribi a la societat sigui diferent del que realment defensa l’Assemblea.
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Comissió d’Estratègia i Discurs

Introducció

La Comissió d’Estratègia i Discurs va néixer de la necessitat de separar el que és Incidència Polí-
tica del que és la creació d’un relat i discurs propi del secretariat nacional, que marqui una línia 
estratègica per incidir, en la mesura del possible, en la relació amb partits i d’altres entitats inde-
pendentistes. Aquest relat ha de servir per, conjuntament amb d’altres comissions de l’Assemblea 
(Accions Territorials, Mobilització, Incidència Política i Comunicació, bàsicament), avançar cap al 
nostre objectiu final: la Independència.

Objectius

1. Configurar el Full de Ruta de l’Assemblea.

2. Marcar els posicionaments polítics i les línies dels manifestos davant dels diferents escenaris.

3. Mantenir una línia política coherent amb el que han aprovat les sòcies i els socis de l’entitat, 
sempre basant-nos en la informació de què disposem i intentant valorar possibles escenaris.

Tasques i projectes desenvolupats

Des de la seva creació el març de l’any passat hem portat a terme:

1. Elaboració del Full de Ruta del 2019 i del que es posa a aprovació a l’Assemblea General Ordi-
nària del 2020. 

2. Elaboració dels posicionaments per a les eleccions municipals i les eleccions generals del 2019 
i el posicionament en contra de la suspensió dels diputats al Congreso de los Diputados.

3. Seguiment i resum diari del judici als líders del procés independentista, per lliurar a la Comis-
sió de Comunicació.

4. Configuració de l’argumentari del Secretariat Nacional per a intervencions públiques.

5. Posicionament sobre la investidura de Pedro Sánchez.

6. Elaboració de xerrades arreu del territori. En les xerrades s’ha explicat el nostre posiciona-
ment polític.

7. Elaboració d’un document de resposta a la sentència del judici de l´1-O.

8. Elaboració d’un estudi sobre la conjuntura actual.

9. Posicionament sobre les eleccions europees del 2019, sobre la situació dels eurodiputats i so-
bre la possible inhabilitació del MHP Quim Torra.

Tasques i projectes pendents

Desenvolupar l’estratègia, preveure els diferents escenaris i emetre els posicionaments necessaris 
en base al Full de Ruta que s’aprovi a l’Assemblea General.
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Valoració general

La nostra és una feina diària. La política catalana va a un ritme de vertigen, la repressió no s’atura 
i cada dia hem d’estar molt i molt pendents del que va succeint per reaccionar al més ràpidament 
possible. Alhora, cal canviar la tendència per ser més propositius i proactius i molt menys reactius.
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Comissió de Fem República

Introducció

La comissió Fem República neix amb l’objectiu general de treballar perquè el país estigui en les 
millors condicions possibles el dia que el Govern decideixi donar efectivitat a la proclamació d’in-
dependència feta el mes d’octubre de 2017. Aquesta estratègia es basa en l’ocupació d’espais de 
poder i en la creació de nous. El Poder s’ha d’exercir directament, ningú no ho pot fer per nosaltres!

Objectius

Aquests darrers 12 mesos, hem apostat decididament per potenciar la campanya Eines de País:

1. Apoderar la gent a través del seu consum.

2. Col·laborar en l’ocupació d’espais de poder a les Cambres de Comerç catalanes.

3. Enfortir el Consell per la República Catalana a nivell local per disposar d’una institució netament 
catalana.

4. Oferir una alternativa d’associació d’empresariat independentista a les empreses i autònoms 
catalans.

5. Iniciar noves campanyes en l’àmbit econòmic.

Tasques i projectes desenvolupats

1. Cambres de Comerç. Hem col·laborat en la consecució d’un dels majors èxits d’ocupació d’espais 
de poder, en aquest cas a les Cambres de Comerç catalanes on, amb la col·laboració del Cercle 
Català de Negocis en l’impuls de la iniciativa, s’ha obtingut un resultat extraordinari.

2. Consum Estratègic. Hem enfortit aquesta campanya amb la realització de més de 70 fires i més 
de 100 xerrades específiques per tot el territori català, amb uns resultats de canvis de contrac-
tes espectaculars. Així mateix, hem posat en funcionament el web www.consumestrategic.cat, 
amb centenars d’empreses adherides. Aquesta iniciativa ha provocat una petició de mesures 
cautelars per part de Foment del Treball, els defensors de l’oligarquia espanyola, i el consegüent 
tancament provisional. Estem convençuts que guanyarem aquesta causa. 

3. Consells Locals de la República Catalana. Hem donat forma, contingut i suport als Consells Lo-
cals de la República Catalana arreu de Catalunya. Hem fet més de 50 xerrades informatives i el 
20 de desembre del 2017, a Sant Celoni, vam proclamar més de 120 Consells Locals que ja estan 
en procés de constitució. Tots ells gaudeixen de total legitimitat, conferida pel propi Consell per 
la República Catalana. Així mateix, estem integrats dins la coordinadora nacional de Consells 
Locals.

4. Anem x Feina, Empresaris Catalans Independents. Hem impulsat la creació d’una nova pa-
tronal desacomplexadament independentista que permeti a empresaris i autònoms tenir una 
alternativa en l’àmbit de representació empresarial. La sortida inicial en roda de premsa va ser 
el passat mes de desembre. Actualment, Anem x Feina està en ple procés de creixement, enfor-
timent i creixent projecció pública.
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Tasques i projectes pendents

Memòria Històrica. Aquest projecte va ser aprovat a l’inici del mandat, però per manca d’un con-
sens clar amb els objectius previstos en un inici i per la dificultat de trobar prou iniciatives trenca-
dores que encaixessin en el nostre Full de Ruta, està en procés de revisió.

Valoració general

La valoració general de resultats d’aquesta Comissió és extremadament positiva. L’esforç realitzat 
per un grup de treball gran i heterogeni ha aconseguit uns resultats tremendament rellevants en 
la línia d’actuació central de l’Assemblea i ha donat resposta als objectius marcats. S’ha apoderat la 
gent i s’han construït i obtingut autèntiques eines de país, que ens han de donar seguretat i també 
han de servir per fer pressió a la classe política perquè, quan estigui preparada, doni efectivitat a 
la declaració d’independència del 2017, actualment en suspens.
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Comissió de Gestió Administrativa

Introducció

La Comissió de Gestió Administrativa és l’encarregada d’organitzar i gestionar l’estructura admi-
nistrativa i els recursos, tant humans com materials, de l’associació, creant i desenvolupant les 
eines de suport necessàries per tal de garantir la màxima eficiència de l’organització interna. Les 
àrees d’ocupació de la Comissió són: els recursos humans, la informàtica, el suport a les Assemble-
es de Base, els protocols de funcionament intern, la relació amb els proveïdors en col·laboració amb 
la Comissió de Gestió Econòmica, el suport a Secretaria, i la documentació i propietat intel·lectual 
en col·laboració amb la Comissió de Gestió Jurídica i Seguretat.

Objectius

1. Adaptar els recursos humans a les necessitats actuals de l’Assemblea. Ens vàrem marcar aquest 
objectiu seguint les indicacions rebudes del Secretariat Nacional i de les Assemblees de Base, 
en el sentit de professionalitzar la plantilla. Per això, ens vam proposar establir un nou marc de 
relacions laborals i unes pautes de treball i acords, tenint present la limitació pressupostària.

2. Fer una seu central més verda i respectuosa amb les diversitats.

3. Adoptar una nova intranet. La informàtica és un dels eixos de treball de la Comissió. Vam rebre 
l’encàrrec d’adoptar una nova intranet per donar servei tant al Secretariat Nacional com a les 
comissions, el personal, les Assemblees de Base... 

4. Definir un pla de seguretat, conjuntament amb la Comissió de Gestió Jurídica i de Seguretat.

Tasques i projectes desenvolupats

1. Revisió de l’organigrama general i de les dependències jeràrquiques i funcionals de les perso-
nes que integren l’equip tècnic de l’Assemblea.

2. Gestió i millora de les relacions laborals. S’han atès les demandes plantejades per l’equip tèc-
nic, com per exemple, aspectes relatius a la conciliació de la vida laboral i familiar en ares de 
preservar el bon clima el laboral.

3. Protocols de funcionament intern per als departaments i definició de les funcions i responsa-
bilitats dels llocs de feina.

4. Nova graella salarial més equilibrada, amb importants millores salarials en alguns casos i es-
tabliment d’un bo anual.

5. Formació per a l’ús d’un gestor de tasques per tal d’ajudar l’equip tècnic a coordinar-se millor 
i guanyar en eficiència. 

6. Constitució d’un nou servei interdepartamental del voluntariat, amb un tècnic que se n’ocupa 
i amb uns objectius definits.

7. Desenvolupament del programari per poder gestionar la base de dades de convidats i de vo-
luntariat.

8. Manteniment de la xarxa informàtica, renovació del parc informàtic i millora dels sistemes.

9. Gestió dels equips organitzadors i instal·lació de les infraestructures necessàries per poder dur 
a terme l’Assemblea General Ordinària i del Consell d’Assemblees de Base.
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10. Gestió del call-center per a la captació de membres de ple dret i conversió de simpatitzants en 
sòcies o socis.

11. Organització i tabulació de resultats de la consulta que es va fer a sòcies i socis entre el 31 
i el 4 de novembre per ratificar el posicionament de l’Assemblea respecte de les eleccions del 
10-N al Congrés espanyol.

12. Suport a les Assemblees de Base i a sòcies i socis de l’Assemblea en la gestió d’altes, baixes, 
modificacions, canvis de càrrecs, pagament de quotes, gestió d’impagats i en l’atenció de la 
bústia de queixes i suggeriments. Gestió dels locals propis de les Assemblees de Base.

13. Gestió de proveïdors (compres, contractes de serveis...), suport administratiu als càrrecs or-
gànics i coordinació amb totes les comissions del Secretariat Nacional en col·laboració amb la 
Comissió de Gestió Econòmica. 

14. Valoració dels sistemes de seguretat interna, juntament amb la Comissió de Gestió Jurídica 
i Seguretat.

15. Registre i manteniment de marques i dissenys (conjuntament amb la Comissió de Gestió Ju-
rídica i Seguretat). S’ha realitzat una actualització de les marques i els dissenys. S’han renovat 
els que tenien sentit, s’han registrat nous dissenys (per exemple, 11-S) i no s’han renovat els 
que corresponien a campanyes ja no vigents.

16. Realització de millores funcionals en alguns espais de la seu. S’ha fet l’adaptació del bany per 
a persones amb mobilitat reduïda i s’han reformat els espais de Mobilització i Incidència Soci-
al. També s’ha revisat tot el sistema de detectors d’incendis i s’ha renovat part del mobiliari de 
sales de reunions, magatzems i altres espais.

17. Recerca de noves plataformes d’intranet.

Tasques i projectes pendents

Des de la passada Assemblea General, hem estat implementat la Comunitat Virtual, un programari 
destinat a substituir la intranet perquè doni resposta a les necessitats tant del Secretariat Nacio-
nal (Comitè Permanent, Comissions, càrrecs orgànics...), com del personal tècnic (departaments, 
funcions...), de les Assemblees de Base i, fins i tot, dels membres de ple dret de l’entitat.

L’opció triada en un principi no ha complert les expectatives: no servia, amb nivells de seguretat 
adequats com pertoca a la nostra entitat, per respondre a les peticions que les Assemblees de Base 
ens havien fet arribar al VI Consell d’Assemblees de Base, com són: repositori de documentació (ac-
tes, documents diversos, imatges, vídeos,...), fòrum moderat per temàtiques per tal de no esperar 
a discutir-les al Consell de les Assemblees de Base o a l’Assemblea General, sistema de votacions 
restringides, pàgina web de les Assemblees de Base, accés i rectificació de les dades personals, etc.

Altres tasques pendents són: la renovació de la base de dades central (ancDB) amb un nou editor 
per al correu corporatiu associat, la instal·lació de detectors de presència per reduir el consum 
elèctric a les sales de reunions i a la resta d’espais, i la instal·lació d’una font d’aigua filtrada per tal 
d’eliminar l’ús d’ampolles i gots de plàstic.
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Valoració general

La Comissió de Gestió Administrativa és una comissió petita, que oscil·la entre tres i quatre mem-
bres i està ben cohesionada.

Les tasques que desenvolupa no tenen incidència política directa, si bé són molt necessàries per al 
funcionament de l’entitat. La nostra feina és la cura i la millora de la gestió i el desenvolupament 
de tots els serveis de l’Assemblea. També és la comissió encarregada de liderar l’organització del 
Consell d’Assemblees de Base i de l’Assemblea General. 

Al costat de funcions més tècniques, com l’actualització dels sistemes informàtics o de les instal·la-
cions, tenim cura de les tasques relatives als recursos humans, que ens suposen una gran respon-
sabilitat envers la plantilla actual pel que fa a les altes i baixes de personal. 

Aquest any hem desenvolupat el nou servei de voluntariat, un pas més en la modernització del 
funcionament de l’Assemblea.
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Comissió de Gestió Econòmica

Introducció

La Comissió de Gestió Econòmica està, tradicionalment, integrada per pocs membres, però al llarg 
d’aquest any s’hi han incorporat més actius per poder afrontar les tasques pròpies.

Objectius

Bàsicament són tres:

1. Incrementar els ingressos. 

2. Racionalitzar les despeses. 

3. Seguir els pressupostos.

Tasques i projectes desenvolupats

1. En el capítol d’ingressos:

a. Realització d’una campanya de captació de sòcies i socis. Des de l’inici del mandat ens vam 
plantejar augmentar els ingressos fixos per quotes d’associades i associats. Amb la col·labo-
ració de la Comissió de Comunicació i del Grup de Treball de Captació de Sòcies i Socis, que 
funciona amb autonomia pròpia, s’ha desenvolupat:

 � Publicitat en comunicació oficial.

 � Inclusió de “Fes-te’n sòcia o soci” en gran nombre de tuits i comunicats”.

 � Comunicació interna a simpatitzants.

 � Grans actes tipus 11-S.

 � Posada en marxa del Call Center amb voluntaris formats en argumentari i en metodologia.

 � Elaboració d’un carnet per a les sòcies i els socis.

Aquestes accions han contribuït que el nombre de sòcies i socis passés, entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2019, de 44.987 a 49.477, amb un increment total de 4.490 que implica el 9,98%.

b. Racionalització del marxandatge. S’han revisat tant productes i canals de venda, com mar-
ges i estocs. 

2. En el capítol de despeses:

a. Potenciació del concepte de proveïdors de proximitat i ètics. S’han revisat les condicions 
per ser proveïdor de l’Assemblea i s’ha tingut cura de fer prevaler els valors de l’entitat.

3. En el seguiment dels pressupostos:

a. Control i seguiment de les partides aprovades pel Secretariat Nacional i el Comitè Perma-
nent.
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Tasques i projectes pendents

1. Seguir vetllant per l’augment dels ingressos fixos en detriment dels variables.

2. Potenciar el capítol de donacions, vinculant-lo a la col·laboració en el cost de projectes engresca-
dors que liderem i que acaben esdevenint casos d’èxit, com per exemple, Eines de País, i accions 
internacionals o judicials. Reforçar-lo també, si cal, amb campanyes adients orientades a sensi-
bilitzar tant els membres de ple dret com les Assemblees de Base.

3. Millorar el sistema actual de venda on-line a través de l’elaboració d’un nou web de botiga.

4. Acabar el projecte de racionalització d’estocs. 

5. Continuar la campanya de captació de sòcies i socis, amb major vinculació amb d’altres campa-
nyes. 

6. Crear un protocol de proveïdors en què s’especifiquin les condicions per ser-ne.

7. Crear un equip de col·laboradors format per integrants d’Assemblees Sectorials que considerin 
que poden aportar propostes en algun dels capítols que ocupen la Comissió de Gestió Econò-
mica.

Valoració general

La Comissió de Gestió Econòmica col·labora en la generació i el control dels recursos que necessita 
l’Assemblea per dur a terme la seva fita fundacional.

Durant el 2019, hem passat de 44.987 membres de ple dret i 48.657 simpatitzants –un total 93.644 
persones–, a 49.477 membres de ple dret i 50.002 simpatitzants –un total 99.479 persones. Cal 
remarcar l’increment de 4.490 persones que paguen quota, cosa que implica un augment de gai-
rebé el 10%.

Enguany, des de la Comissió, hem impulsat el nou carnet per a sòcies i socis i hem col·laborat en la 
creació i difusió de l’Associació d’empresaris AnemxFeina, dins la campanya Eines de País.

Caldrà potenciar la sensibilització de la gent respecte de la feina que es fa des de l’Assemblea i 
aprofitar aquesta sinergia per augmentar la solidesa financera de l’entitat.

Estem en un moment difícil, marcat per la injusta repressió i les desavinences dels principals 
partits independentistes, fets que generen desencís entre la gent. Tot plegat, ens augmenta les 
tasques a fer i alhora dificulta l’assoliment del natural finançament de l’Assemblea. Però seguirem 
treballant tant com calgui, nosaltres i els que ens rellevaran, fins aconseguir l’objectiu pel qual 
vam néixer: la independència de Catalunya.
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Comissió de Gestió Jurídica i de Seguretat

Introducció

Les funcions de la Comissió de Gestió Jurídica i de Seguretat són, bàsicament, ajudar  membres i 
no membres represaliats, procurar que els nostres processos s’ajustin a la normativa externa i a 
la nostra interna, assessorar el Secretariat Nacional quan sigui necessari, participar en els Grups 
de Treball on puguem ser d’utilitat, elaborar dictàmens o resolucions quan se’ns sol·liciti o, d’ofici, 
quan ho creguem necessari.

Objectius

1. Col·laborar en l’obtenció de cobertura legal per a les persones membres i per a les represaliades, 
en general, per causa del procés d’independència. Ser-los útils i assessorar-les.

2. Procurar que els procediments interns es facin d’acord amb la nostra normativa i amb la norma 
externa que els pugui afectar.

3. Dur a terme les tasques específiques emanades dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern, 
aprovats en l’Assemblea General Ordinària.

4. Ser útils als companys i les companyes del Secretariat Nacional en la gestió de les seves respon-
sabilitats relacionades amb l’Assemblea.

Tasques i projectes desenvolupats

A més de les tasques habituals de la Comissió, com poden ser l’emissió de resolucions o dictàmens 
interns, la participació en diversos Grups de Treball, la consulta i gestió dels correus electrònics, la 
gestió de consultes telefòniques, etc., s’han dut a terme les tasques següents:

1. Àmbit jurídic:

a. Protecció de dades. Hem treballat amb la Delegada de Protecció de Dades (DPD) que ens 
assessora, per tal que els nostres processos s’adeqüin a la normativa vigent.

També hem hagut de gestionar junt amb la DPD dues denúncies a l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades, una de les quals ja ha estat desestimada, indicant que no s’observava 
vulneració de drets i l’altra amb la mateixa motivació que està pendent de resolució.

b. Actuacions judicials. S’han dut a terme diverses accions legals en l’àmbit nacional i interna-
cional.

c. Assistència legal. Davant de l’important increment de l’acció repressiva de l’Estat espanyol 
contra la dissidència independentista, en col·laboració amb la Sectorial de Juristes i d’altres 
col·lectius d’advocats, hem potenciat i publicitat a xarxes el suport legal a persones represa-
liades. Hem creat un procediment per tal que qualsevol persona represaliada que necessiti 
assistència jurídica urgent pugui trucar, les 24 hores del dia, tot l’any, al telèfon 933 471 714 
extensió 1035 i serà dirigida a una o un professional que li proporcionarà aquesta assistèn-
cia. També s’ha publicitat, en diverses ocasions, el correu suportlegal@assemblea.cat per a 
aquells casos que hagin de menester assistència legal no urgent. Aquest correu és gestionat 
per la Comissió.
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d. Estatuts i Reglament de Règim Intern. A causa de la modificació dels Estatus i del Regla-
ment de Règim Intern, s’han dut a terme les actuacions que manaven aquestes normes, com 
ara la creació d’un nou Comitè Deontològic, la creació de la nova Junta Electoral, l’impuls del 
Grup de Treball sobre la composició del Secretariat Nacional i l’adopció d’un “Protocol davant 
assetjaments i agressions masclistes i LGTBIfòbiques”.

Hem col·laborat amb el Grup de Treball sobre la composició del Secretariat Nacional per adap-
tar la seva proposta a un nou redactat dels articles afectats dels Estatuts i del Reglament de 
Règim Intern, pendents d’aprovació a l’Assemblea General Ordinària.

e. Elaboració del Reglament de l’Assemblea General Ordinària 2020 i el Reglament Electoral 
per al proper procés electoral al Secretariat Nacional, d’acord amb els Estatuts i el Reglament 
i Règim Intern actualment vigents.

f. Lluita Noviolenta. En col·laboració amb el Grup de Treball d’Acció Noviolenta, en el qual par-
ticipem, estem gestionant la valoració jurídica de les accions noviolentes que es puguin dur 
a terme.

2. Àmbit de Seguretat. L’empresa que es va seleccionar l’any passat ja ha elaborat una revisió del 
pla director de seguretat adaptat a les necessitats actuals, el qual està en procés d’implemen-
tació.

Tasques i projectes pendents

Acabar de col·laborar en el ple desenvolupament del pla director de seguretat.

Valoració general

La valoració que fem de la tasca duta a terme enguany per la Comissió és força positiva, per bé 
que de ben segur millorable, i aquest és l’esperit que ens mou. Per això, demanem les aportacions 
o crítiques constructives, tant de l’entorn amb qui interactuem com, evidentment, de les nostres 
sòcies i els nostres socis.
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Comissió d’Incidència Internacional

Introducció

La importància de la internacionalització del conflicte s’ha fet evident durant el període correspo-
nent al mandat d’aquest secretariat i, sobretot, durant l’últim any. Des de la Comissió d’Incidència 
Internacional hem procurat estar a l’alçada del repte i defensar en l’esfera internacional l’exercici 
del dret a l’autodeterminació del poble català. 

Objectius

1. Obtenir el màxim de solidaritat internacional.

2. Obtenir el màxim de reconeixement en el moment de fer efectiva la independència.

Tasques i projectes desenvolupats

A fi i efecte d’acomplir els objectius fixats, la Comissió ha desenvolupat una sèrie de tasques a 
diferents nivell:

1. A nivell instrumental. Tal com proposà l’anterior secretariat, s’ha reforçat l’estructura de suport 
a la Comissió amb la creació de l’Oficina Internacional i l’obertura de diferents línies pressupos-
tàries.

2. A nivell polític. L’Assemblea ha esdevingut protagonista en l’esfera internacional, integrant el 
Consell per la República Catalana i adherint-se a la UNPO (Unrepresented Nations and Peoples 
Organisation).

3. A nivell operacional. L’Assemblea ha incrementat la seva capacitat d’acció en matèria paradiplo-
màtica, assegurant una presència activa en diversos esdeveniments de caràcter internacional 
i mantenint una constant activitat d’“advocacy” davant de diferents instàncies internacionals.

4. A nivell estratègic. L’Assemblea ha focalitzat la seva denúncia en les vulneracions de drets fona-
mentals comeses per l’Estat espanyol en la persecució de l’independentisme català.

5. Extensió territorial. S’han creat 4 noves Assemblees Exteriors (Portugal, Lituània, Finlàndia i 
Cuba) i se n’han reactivat 2 més (Irlanda i Escòcia).

Tasques i projectes pendents

A fi i efecte de continuar mantenint la pressió paradiplomàtica sobre les instancies internacionals 
en relació als drets fonamentals i en defensa de l’exercici del dret a l’autodeterminació, cal que 
l’Assemblea augmenti el grau de capacitació de les Assemblees Exteriors i que els mantingui el 
suport via l’Oficina Internacional.

Valoració general

La valoració de la feina feta és positiva. L’acció exterior de la Comissió d’Incidència Internacional 
(juntament amb d’altres actors) ha conduït a reforçar la internacionalització del conflicte. Ac-
tualment, ningú no pot pretendre que el conflicte català sigui un assumpte intern d’Espanya, és 
innegable que és un assumpte internacional. Cada cop són més nombroses les denúncies contra 
les autoritats espanyoles per vulneracions de drets i cada cop són més visibles les mostres de soli-
daritat amb la causa catalana per part d’actors internacionals.
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Comissió d’Incidència Política

Introducció

La funció principal d’aquesta Comissió es mantenir relacions polítiques amb aquells agents més 
propers als nostres objectius.

Objectius

1. Mantenir les relacions polítiques amb els agents més propers.

2. Establir noves relacions polítiques amb agents políticament propers.

3. Explorar noves relacions polítiques amb agents del país i de l’Estat espanyol amb els quals com-
partim alguns aspectes del Full de Ruta.

4. Treballar per establir relacions polítiques arreu dels Països Catalans, així com configurar un 
marc estratègic per a l’enfortiment del moviment arreu de la nació.

5. Fer possibles projectes, mobilitzacions i altres actuacions, fruit de les relacions polítiques dutes 
a terme.

Tasques i projectes desenvolupats

1. Relacions públiques amb actors propers. S’ha continuat treballant amb aquelles organitzaci-
ons més afins als nostres objectius fundacionals, així com amb les qui compartim tàctica o es-
tratègia, per tal d’avançar en el compliment del Full de Ruta de l’entitat. Alguns d’aquests agents 
són els CDR, Òmnium Cultural o la Intersindical.

2. Noves relacions polítiques. Al darrer any s’han establert noves relacions polítiques relaciona-
des amb mobilitzacions, projectes o basades simplement en un primer contacte formal amb 
més de 40 organitzacions, entitats, partits i sindicats.

3. Relacions polítiques per a mobilitzacions o projectes. La majoria de les relacions polítiques 
dutes a terme tenen un objectiu concret. Això es correspon a la realització conjunta d’un pro-
jecte de curta, llarga o mitjana durada o bé a una mobilització concreta. Com a exemple podem 
posar les Marxes per la Llibertat, configurades conjuntament amb els CDR, que van rebre el 
suport de diverses organitzacions amb les quals vam treballar, i continuarem treballant, conjun-
tament, com la FEEC, Escoltes Catalans o Unió de Pagesos.

4. Participació en espais de coordinació. Des de la Comissió d’Incidència Política també parti-
cipem en espais de coordinació de llarga durada, que van més enllà d’aquells creats per desen-
volupar un projecte o dur a terme una acció. Per posar-ne alguns exemples, participem en espais 
de coordinació amb partits i entitats independentistes, a la Taula pel Procés Constituent, a la 
Plataforma 3 d’octubre o a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme.

5. Relacions polítiques sectorials. La majoria de relacions polítiques que duem a terme es basen 
en àmbits d’incidència sectorial. Per exemple, en l’àmbit estudiantil, s’han establert relacions 
amb el Sindicato de Estudiantes, el SEPC o la FNEC; en l’àmbit sindical, amb la Intersindical-CSC, 
la IAC, Unió de Pagesos, Elite Taxi o l’Associació de Treballadors Pakistanesos; en l’àmbit institu-
cional, amb els partits independentistes així com amb organitzacions com l’AMI o amb les ADIC; 
en l’àmbit de joventut, amb agents com la Forja, Jovent Republicà, ARRAN o les JNC; en l’àmbit 
antirepressiu, amb organitzacions com Rescat, ACDC o Alerta Solidària; en l’àmbit cultural, amb 
agents com Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural o la CAL; en l’àmbit educatiu, amb 
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Escoltes Catalans o Docents per la República; en l’àmbit de la solidaritat internacional, hem 
participat en diverses campanyes com Rise Up for Rojava o Aturem la invasió; en l’àmbit LGBTI, 
amb La Crida LGBTI; en l’àmbit feminista i ecologista, hem treballat amb organitzacions locals, 
per culpa de la manca d’organitzacions nacionals. 

Aquests són alguns dels àmbits sectorials on considerem que l’Assemblea ha de teixir aliances 
estratègiques amb d’altres actors amb qui compartim lluita, per fer avançar el país cap a l’objec-
tiu comú de la independència.

6. Països catalans. S’han fet relacions polítiques amb diversos agents d’arreu dels Països Catalans. 
S’ha participat a la Diada Nacional del País Valencià, a la de la Catalunya Nord i a la de Mallorca. 
Es va participar amb diverses ponències a la Universitat Catalana d’Estiu, conjuntament amb la 
sectorial de dones. Es continua treballant en l’enfortiment del Consell Federal dels Països Cata-
lans, espai que compartim amb l’Assemblea Sobiranista de Mallorca i la Plataforma pel Dret a 
Decidir del País Valencià. L’objectiu és buscar una estructura més sòlida i amb més agents que 
ens permeti ampliar el potencial mobilitzador i la capacitat per tirar endavant projectes com-
partits arreu del territori. 

Tasques i projectes pendents

1. Tenint en compte la riquesa del teixit associatiu català, es fa del tot impossible, amb els recur-
sos actuals, arribar a tots els agents amb qui creiem necessari establir contacte. En tot cas, 
la Comissió té com a principal objectiu continuar establint relacions amb el màxim d’agents 
possibles, per tal de poder desenvolupar mobilitzacions o campanyes conjuntes, així com per a 
l’intercanvi d’informació i la realització d’anàlisis conjunturals.

2. En l’àmbit dels Països Catalans, estem plantejant una reconfiguració de l’espai ja que des de la 
seva configuració, els avenços no són suficients.

3. En l’àmbit de les relacions amb d’altres organitzacions de l’Estat espanyol, bàsicament amb 
aquells pobles immersos en un procés d’emancipació nacional, la feina que queda per fer és 
ingent.

4. Hi ha diversos projectes iniciats per la Comissió d’Incidència Política que estan en desenvolu-
pament, com per exemple els relacionats amb l’àmbit del Procés Constituent o amb l’àmbit 
sindical.

Valoració general

Valorem positivament la tasca de teixir aliances amb tots els actors que aquesta comissió ha tre-
ballat, ja que l’Assemblea ha de mantenir-se en col·laboració directa amb tots ells per assolir l’ob-
jectiu Independència.
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Comissió de Mobilització

Introducció

La Comissió de Mobilització té com a funció principal posar en format d’acció les diferents estra-
tègies que es desenvolupen al llarg de l’any. Aquestes estratègies poden ser anuals, com l’11-S, o 
de confecció a curt termini, en funció de les necessitats d’acció de l’actualitat política del moment. 

Objectius

1. Planificació estratègica de mobilitzacions i accions, i del seu desenvolupament.

2. Coordinació del servei d’ordre en les concentracions, mobilitzacions i d’altres accions. Cal orga-
nitzar el servei de voluntaris per preveure tots els dispositius de seguretat necessaris, des de la 
informació, fins a la seguretat, posant especial cura en l’atenció sanitària.

3. Coordinació dels autocars de la xarxa territorial de l’entitat.

4. Generació de la documentació necessària, gestió dels permisos pertinents, cerca dels espais 
idonis per a les diferents accions i elaboració dels pressupostos necessaris per cada cas.

5. Oferiment de suport a les altres comissions. 

Tasques i projectes desenvolupats

1. La Diada. La diada 2019 va durar tot el dia. Al matí es va conformar l’Espai Eines de país, on 
mitjançant diferents activitats interactives es mostraven de forma didàctica els diferents espais 
d’apoderament que pot aconseguir la societat civil. Un dels pilars de la lluita noviolenta. 

A la tarda, va tenir lloc la concentració. Per primera vegada cinc carrers confluïen en una gran 
plaça, per tal de representar la necessitat d’una unitat estratègica que ens ha de permetre acon-
seguir el nostre objectiu: la independència. 

2. Marxes per la Llibertat. Una de les grans actuacions que la societat catalana va fer en resposta a 
la sentència van ser les Marxes per la Llibertat, que va coordinar l’Assemblea. Tenint com a refe-
rència simbòlica la marxa de la sal de Gandhi, milers de persones van caminar al llarg de les cinc 
marxes que van confluir a Barcelona el dia de la vaga general. La força territorial de l’Assemblea 
va ser essencial per convertir aquesta mobilització en històrica. 

3. Altres actuacions. També s’han dut a terme altres accions de menys envergadura, però no per 
això menys importants. Moltes d’elles han vingut marcades pel dia a dia de la vida política, la 
qual ens obliga sovint a superar reptes amb grans dosis d’improvisació. A tall d’exemple:

a. Actes de rebuig als pactes amb el 155. Es van portar a terme en les seus dels partits que van 
pactar amb el 155. L’acte a la seu de la Diputació de Barcelona va ser replicat per les Assem-
bles Territorials a d’altres diputacions comarcals.

b. Suspensió de l’acte d’España Global. L’Assemblea va aconseguir aturar l’acte dirigit per Irene 
Lozano, secretària d’Estat d’España Global, en què pretenia reunir a 90 cònsols. Aquest acte 
es va portar a terme conjuntament amb Pícnic per la República, plataforma que ha col·laborat 
amb l’Assemblea en accions de lluita noviolenta. 

c. Acte Catalunya – Hong Kong. Organitzat en solidaritat a l’oposició contra la repressió de Hong 
Kong. Aquest acte, que va tenir lloc davant del Consolat Xinès a Barcelona, es va fer coincidir 
amb l’horari de l’acte que tenia lloc a Hong Kong en suport als independentistes catalans. Les 
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dues capitals estaven connectades amb una gran pantalla i es podien seguir els missatges de 
suport dels uns cap als altres. 

d. Acte Catalunya no té rei. També hem estat presents en diferents actes on participàvem amb 
d’altres convocants, com per exemple “Catalunya no té rei”, organitzat com a rebuig al Premis 
Princesa de Girona 2019. En aquesta acció es va bloquejar la Diagonal i es van realitzar diver-
ses escenificacions de rebuig a la Monarquia.

Per no estendre’ns massa, hem citat únicament les mobilitzacions que hem cregut més des-
tacades, però des de la Comissió de Mobilització voldríem destacar que l’Assemblea és pre-
sent en molts actes arreu del territori i dona suport econòmic i logístic a d’altres entitats 
i/o plataformes que ens ho demanen. Això ajuda a aconseguir una xarxa solidària entre les 
diferents entitats del territori que tenen com a objectiu la independència.  

Tasques i projectes pendents

1. Acabar de consolidar el nou grup de voluntariat de servei d’ordre. 

2. Gestionar els actes actualment programats i preparar-ne de nous, segons les necessitats que 
vagin sortint.

3. Preparar accions especialitzades de resposta immediata, segons l’actualitat política. 

Valoració general

Ha estat un any intens, complicat a tots els nivells, sobretot a nivell emocional. La nostra organit-
zació a l’hora de confeccionar una acció s’ha hagut d’adaptar a nous formats de mobilització, en els 
quals moltes vegades la resposta ha d’ésser immediata i amb poca previsió. 

Aquest nou concepte de mobilització també s’ha traslladat al grup del voluntariat del servei d’or-
dre. Sense el voluntariat, la seva persistència i rapidesa de reacció, moltes de les mobilitzacions 
serien impossibles de dur a terme.
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CRONOLOGIA

A continuació, oferim una cronologia de totes l’activitat que ha dut a terme l’Assemblea (les inici-
atives, campanyes, mobilitzacions, formacions, etc.) des del gener de 2019 fins al gener de 2020.

2019

Gener:

 � Vam presentar la campanya Make a Move.

 � Vam Acompanyar José Téllez i donar suport a Matias Serracant, a la caputxinada a la univer-
sitat Girona, a Josep Huguet, a Arran jovent i a afectats 1-O.

 � Vam impulsar els Consells Locals per la República Catalana.

 � Vam promoure una llista unitària a les eleccions europees a través d’un web de recull de su-
ports.

 � Vam denunciar els incompliments del Govern des del 21-D.

 � Vam presentar Primàries Catalunya als municipis.

Febrer:

 � Vam acompanyar les preses i els presos polítiques en el seu trasllat.

 � Vam fer una acció de protesta dins la seu de la Comissió Europea per denunciar el judici de 
les preses i els presos polítics i vam lliurar una carta al President de la Comissió Europea, 
Jean-Claude Juncker.

 � Vam desplegar la pancarta Make a Move al Camp Nou.

 � Vam fer concentracions diàries a la plaça de Sant Jaume per reivindicar el mandat de l’1-O.

 � Vam donar suport a la vaga general del 21-D.

 � Vam presentar i participar en les mobilitzacions unitàries d’inici del judici del procés amb 
partits i entitats:

 � 12-F. Concentracions el dia d’inici del judici.

 � 16-F. Gran mobilització a les 17 h a Barcelona.

 � 21-F. Suport a la Vaga general.

 � 16-M. Gran mobilització a Madrid a les 18 h.

 � Vam convocar mobilitzacions d’inici de judici internacionals.

 � Vam donar suport a Tomàs Sayés, membre del Secretariat Nacional empresonat, a Rosa de 
Cabra i a Roger Espanyol, entre d’altres.

 � Vam presentar la segona fase de la campanya Make a Move, amb el suport de Peter Gabriel 
i Joan Baez. Posteriorment hi van participar personatges com Pep Guardiola o Bonaventura 
Clotet.

 � Vam presentar Cambres, Eines de País arreu del territori.
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 � Vam fer públic el primer posicionament de l’Assemblea respecte a les Corts espanyoles.

 � Vam donar suport a l’acte de protesta a Cotlliure per la visita d’en Pedro Sánchez.

 � Vam presentar a Tolosa de Llenguadoc el documental “L’ANC, une assemblée citoyenne cata-
lane”, coproduït per France 3. La presentació va comptar amb la presència de la presidenta de 
l’entitat Elisenda Paluzie. 

Març:

 � Vam participar en l’acte sobre el dret a l’autodeterminació organitzat per Action of Human 
Movement.

 � Vam donar suport a catmemoria.cat, presentació de la memòria gràfica de l’1-O.

 � Vam promoure Sindicats, Eines de País a les diferents eleccions sindicals que hi havia convo-
cades, en aquest cas la de funcionaris de la Generalitat, la personal docent no universitari i 
la de personal de l’ICS.

 � Vam donar suport a Jordi Alemany, membre del Secretariat Nacional, i a membres del CDR.

 � El 8-M ens vam sumar a la vaga per una República catalana feminista, sota el lema “La nostra 
força, la nostra independència”.

 � Vam participar a l’acte “Universitats pels drets civils i la democràcia”.

 � Vam presentar un recurs davant la confirmació de la multa per la Gigaenquesta que ens va 
posar l’Audiència Nacional.

 � Vam participar en el manifest de la Taula Jove per la República catalana.

 � Vam organitzar la manifestació a Madrid del 16-M.

 � Van participar a la manifestació Unitat Contra el Feixisme i el Racisme del 23-M.

 � Van donar suport al Govern de la Generalitat en la decisió de mantenir llaços i estelades.

 � Vam organitzar l’acte del 23-M en reconeixement a les preses, exiliades i represaliades polí-
tiques. 

 � Van exigir un front de bloqueig a les Corts espanyoles.

 � El 24-M, van participar en la manifestació en suport als joves d’Altsasu.

Abril:

 � Vam denunciar la mala praxi duta a terme en el judici del procés.

 � Vam emetre un comunicat sobre la censura de la petició de l’Assemblea al Parlament Europeu 
en relació a l’estat dels drets fonamentals a l’Estat espanyol.

 � Vam donar suport a la petició de llibertat per a Rut, jove antifeixista de l’Hospitalet del Llo-
bregat, per a la Tamara, l’Adri, l’Albert Donaire, els companys d’Izquierda Castellana i Pablo 
Hasel.

 � Vam fer arribar a Berlín l’exposició censurada “Presos polítics a l’Espanya contemporània”.

 � Vam potenciar Sindicats, eines de país, a les eleccions sindicals de l’ajuntament de Barcelona 
i Tarragona, a la diputació de Barcelona i a la majoria d’ajuntaments i ens públics del país.

 � Vam fer un posicionament de pressió als partits de cara a les eleccions a les Corts espanyoles 
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del 28-A.

 � Vam ajudar a omplir la Caixa de Solidaritat davant la fiança de 5,8 M€ que el jutjat 13 de Bar-
celona demanava als processats de l’1-O.

 � Ens vam posicionar davant de les eleccions municipals i europees per treballar per la inde-
pendència.

 � Vam participar en la manifestació de la Diada del País Valencià.

 � Vam demanar a la primera ministra May l’alliberament i l’asil polític per a Julian Assange.

 � Vam potenciar la presència de l’estelada al balcó com a protesta a la decisió de la JEC.

 � Vam celebrar la Diada de Sant Jordi amb els candidats a Les Cambres i vam fer campanya de 
Consum Estratègic.

 � Vam participar en la marxa amb motiu dels 45 anys de la Revolució dels Clavells a Portugal.

 � Vam continuar recordant el posicionament de minoria de bloqueig a les Corts espanyoles.

Maig:

 � L’1-M ens vam manifestar amb el bloc nítidament republicà català dins la plataforma Al-
cem-nos per la República dels drets socials.

 � Vam presentar, junt amb el Consell per la República Catalana, una Iniciativa Ciutadana Euro-
pea per demanar l’aplicació de l’article 7 del Tractat de Lisboa al Regne d’Espanya.

 � Vam cloure la campanya Cambres, Eines de País amb la victòria, amb majoria absoluta, a la 
Cambra de Barcelona.

 � El 3-M vam sortir al carrer davant la vulneració de drets per part de la JEC a diversos punts 
del país.

 � Vam celebrem l’Assemblea General de l’entitat, en què es van actualitzar els Estatuts, el Re-
glament de Règim Intern i el Full de Ruta.

 � Es va fer una crida a tornar a omplir la Caixa de Solidaritat i es va paga la totalitat de la fiança 
pels encausats pel jutjat 13 de Barcelona.

 � El 15-M vam acompanyar al President Quim Torra al TSJC.

 � Vam seguir pressionant pel posicionament de l’Assemblea a les eleccions del 26-M i vam de-
nunciar la suspensió dels diputats independentistes al Congrés espanyol.

 � Vam acompanyar i donar suport als 7 antifeixistes madrilenys que van anar a judici per la seva 
col·laboració en la organització de la manifestació independentista del 16-M.

 � Vam participar a la xerrada sobre plataformes per l’autodeterminació a Catalunya i el País 
Basc.

 � Vam participar en la roda de premsa de Ben Emmerson sobre els resultats de la demanda 
al Grup de Treball de Detencions Arbitràries de la ONU, que constatava que els referèndums 
estan permesos a Espanya i que la crida a participar-hi és una expressió legítima de llibertat 
d’expressió i opinió, que hi ha preses i presos polítics a l’Estat espanyol i que cal alliberar-los.
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Juny:

 � Vam celebrem el Fòrum intersectorial a Barcelona.

 � En una reunió amb el president Torra, li vam transmetre la necessitat de retrobar la unitat 
estratègica i d’acció entre Govern, Parlament i societat civil per la independència.

 � Vam fer convocatòries de mobilització arreu del País en motiu de l’acabament de les sessions 
del judici.

 � Vam acompanyar Josep Maria Jové, citat a declarar per la causa de l’1-O al TSJC.

 � Vam acompanyar Joaquim Forn a prendre possessió del càrrec de regidor.

 � Vam Organitzar l’Àgora pel dret a l’autodeterminació a Barcelona.

 � Vam convocar una acció de protesta a la Sagrada Família per la vulneració de drets polítics.

 � Ens vam solidaritzar amb els joves militants represaliats de La Forja.

 � Vam seguir promovent els sindicats, Eines de País a les eleccions sindicals de l’administració 
de justícia, a l’ajuntament de Girona i al PAS i PDI de la UAB.

 � Vam presentar i iniciar la segona fase de Consum Estratègic, es van aconseguir 430 mil visites 
al web de la campanya en 5 dies.

 � Vam participar a la manifestació a Madrid amb els companys de Madrileños por el derecho a 
decidir i vam seguir els resultats de la consulta republicana.

 � Vam presentar a Lisboa l’Assemblea Exterior de Portugal, vam assistir a la presentació del 
llibre ‘Catalunha, entre a esperança e a tempestade’ i vam participar en el debat sobre el dret 
a l’autodeterminació.

 � Juntament amb UNPO, vam presentar a l’Examen Periòdic Universal de Nacions Unides, al 
qual s’ha de sotmetre Espanya, un informe per denunciar les violacions de drets fonamentals 
de l’Estat espanyol contra el moviment independentista. 

 � El 29-J, vam participar en la manifestació a la plaça de la Universitat i en la commemoració 
dels 50 anys de Stone Wall.

 � Vam celebrar la Primera Trobada General de formació de nivell avançat en la noviolència a 
Igualada.

 � Vam anunciar el naixement de l’Assemblea Exterior d’Occitània.

Juliol:

 � El 2-J vam omplir els carrers d’Estrasburg.

 � Vam donar suport als represaliats, Laia i Lluís.

 � Ens vam concentrar davant de les seus dels partits i de la Diputació de Barcelona per dir stop 
al 155.

 � Vam publicar una carta a tots els mitjans de comunicació del país: “Carta Oberta a l’indepen-
dentisme de base”.

 � Vam Estrenar als cinemes Girona els documentals “Les nostres accions, el nostre poder: del 
pacifisme a la lluita noviolenta”, produït per l’Assemblea, i “L’ANC, une assemblée citoyenne 
catalane”, coproduït per France 3.



IN
FO

RM
E 

D
E 

G
ES

TI
Ó

 D
EL

 S
EC

RE
TA

RI
AT

 N
AC

IO
N

AL

-32-

 � Vam continuar pressionant perquè hi hagi un front de bloqueig a les Corts espanyoles.

 � Vam arrancar l’última fase de la campanya Make a Move, amb tanques de publicitat a les 
capitals europees.

 � Vam programar la 1a Jornada “Som Assemblea”, dins el marc de la campanya d’estiu.

 � Conjuntament amb UNPO, vam organitzar una formació en advocacy internacional i paradi-
plomàcia per a les Assemblees Exteriors.

Agost:

 � Vam Participar en les concentracions de suport als detinguts el 31 de juliol.

 � Vam participar en diferents jornades de la Universitat Catalana d’Estiu.

 � Ens vam manifestar pels joves d’Altsasu a Barcelona.

 � Ens vam mobilitzar davant de la Delegació del Govern espanyol a Barcelona per reclamar 
ports oberts per a l’Open Arms.

 � Ens vam posicionar pel 17-A, amb el lema que la informació i la seguretat només les tindrem 
amb la independència.

 � Vam homenatjar, amb els Amics de Prada, els pares de Guillem Agulló.

 � Ens vam posicionar per protegir la DO Cava i respectar la pagesia.

 � Vam impulsar la Diada “Punt de trobada”, dins el marc de la campanya d’estiu.

 � Vam organitzar el cap de setmana dels “Ponts per la Independència” a tot el país, juntament 
amb altres activitats de la campanya d’estiu.

Setembre:

 � Vam promoure rèpliques de la Diada a diferents capitals mundials.

 � Diada Nacional de Catalunya: vam organitzar l’Espai Eines de País i la mobilització de la Dia-
da.

 � Ens vam manifestar a Bilbo per donar suport i mostrar la nostra solidaritat a les 47 persones 
encausades de 47akHerrian.

 � Vam organitzar i celebrar la primera Jornada internacional de noviolència.

 � Vam participar a la Conferència Internacional sobre l’autodeterminació, organitzada per la 
Coppieters Foundation en defensa del dret d’autodeterminació.

 � Vam denunciar els 2 anys de presó dels Jordis a l’acte ‘Veus pels drets i les llibertats’.

 � Vam participar en la Human Dimension Implementation Meeting 2019 organitzada per l’OS-
CE.

 � Vam mostrar en nostre suport amb les detingudes del 23-S.

 � Vam participar en la vaga pel Clima.

Octubre:

 � Vam rememorar l’1 d’Octubre amb mobilitzacions a Barcelona i arreu del país i marxa de 
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torxes a Lledoners.

 � Vam desplegar la pancarta ‘Only dictatorships jail paceful political leaders’ al Camp Nou.

 � Vam participar en l’acte de la Plataforma 3-O a la presó Model de Barcelona.

 � Vam participar a la conferència sobre Catalunya del Plaid Cymru a Swansea.

 � Ens vam solidaritzar amb les Detingudes del 23-S, per la situació extrema que patien.

 � Vam activar el servei d’assistència jurídica per a emergències.

 � Vam ser presents a l’acte de l’ACUP Catalunya al Paraninf de la UB sobre l’infrafinançament de 
les universitats catalanes a través de la Sectorial d’Universitats.

 � Ens vam solidaritzar amb els nois d’Altsasu en el moment que van rebre la sentència.

 � Vam retre homenatge als republicans executats pel règim franquista al Fossar de la Pedrera.

 � Ens vam posicionar en contra de la invasió militar Turca contra el Kurdistan sirià.

 � Vam convocar mobilització immediata arreu del país arran de la publicació de la sentència 
del procés i vam fer una roda de premsa de posicionament amb secretaris antics i actuals: 
“Contra la sentència, independència”. Al vespre vam organitzar concentracions arreu del país.

 � Vam acudir a l’acte unitari de més de 115 entitats a la plaça de Sant Jaume de Barcelona con-
tra la sentència.

 � L’endemà de la sentència, vam convocar actes a les capitals de província i a d’altres punts del 
país.

 � Vam organitzar les Marxes per la Llibertat, de les quals vam fer intens seguiment al llarg dels 
tres dies, fins que van desembocar a Barcelona el divendres 18 d’octubre, coincidint amb la 
vaga general.

 � Vam demanar la dimissió del conseller Miquel Buch.

 � Vam participem a la vaga general i a la manifestació al Passeig de Gràcia, convocada per la 
Intersindical i la IAC.

 � Vam participar a Sabadell en l’acte de solidaritat amb els Detingudes del 23-S.

 � Vam publicar un comunicat internacional amb el posicionament de l’Assemblea en relació a 
les sentències i a la repressió contra les mobilitzacions posteriors.

 � Vam activar el telèfon d’assistència psicològica gràcies a la Sectorial de Psicòlegs.

 � Vam activar un arxiu visual per ajudar les víctimes de la repressió i la violència policial.

 � Ens vam mobilitzar amb PicnicxRep a Barcelona per denunciar l’acte d’España Global amb 
cònsols. I en vam aconseguir la suspensió.

 � Vam fer un acte de solidaritat amb Hong Kong davant del consolat xinès.

 � Vam participar a Barcelona a l’acte ‘No toqueu el nostre jovent’, convocat per sindicats del 
sector educatiu.

 � Vam acudir a la manifestació ‘Llibertat’ amb bloc propi i amb el lema: Contra la sentència, 
independència!

 � Vam participar a la manifestació en solidaritat amb els nois d’Altsasu a Iruñea.

 � Ens vam fer ressò del manifest conjunt de les universitats públiques catalanes de rebuig a la 
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sentència.

 � Al Consell de Dones de l’Ajuntament de Barcelona es va aprovar una proposta de rebuig a la 
sentència impulsat per la Sectorial de Dones.

 � Vam acompanyar els joves a la seva acampada a la plaça Universitat.

 � Vam defensar Elisenda Paluzie, denunciada per Societat Civil Catalana per delictes d’odi i 
apologia de la violència per haver constatat que els aldarulls de Barcelona en les protestes 
contra la sentència atreien els mitjans internacionals.

Novembre:

 � Ens vam concentrar amb PicnicxRep al Palau de Congressos per dir al Rei d’Espanya que no 
era benvingut. 

 � Les sòcies i els socis de l’entitat van ratificar el posicionament del Secretariat Nacional res-
pecte de les eleccions del 10-N (llibertat, aturar la repressió i autodeterminació).

 � Ens vam solidaritzar amb Dani Gallardo, el jove empresonat a Madrid per les protestes contra 
la sentència a la capital espanyola.

 � Vam denunciar el ‘155 digital’, aprovat pel govern espanyol.

 � Vam denunciar les euroordres reactivades contra el president Puigdemont, Toni Comín, Lluís 
Puig i Clara Ponsatí i els vam acompanyar en les seves compareixences.

 � Vam participar en la Diada de la Catalunya Nord a Perpinyà. Sem Països Catalans!

 � Vam fer públic el manifest signat per 60 personalitats argentines per donar suport al poble 
de Catalunya i denunciar la repressió. 

 � Vam donar suport als activistes que van tallar la frontera a l’AP-7.

 � Ens vam posicionar per tal que cap partit independentista doni suport a un govern que avali 
el fals problema de la convivència, que no es comprometi a aturar la repressió i no respecti el 
dret a l’autodeterminació.

 � Ens vam solidaritzar amb el CSO de La Ingobernable, a Madrid, que va ser desallotjada.

 � Vam denunciar el racisme institucional i la repressió contra l’Ayoub, detingut a Lleida per 
protestar contra la sentència, que va acabar essent deportat. També ens vam sumar a les 
protestes contra aquest fet.

 � Vam assistir a l’acte de suport i reconeixement a Elisenda Paluzie a la Facultat d’Economia i 
Empresa de la UB.

 � Vam donar suport als actes en solidaritat a les Detingudes del 23-S a Folgueroles, Cerdanyola 
i Santa Coloma.

 � Ens vam concentrar davant del TSJC per acompanyar el MHP Quim Torra, acusat de desobe-
diència.

 � Vam acompanyar el secretari nacional Tomàs Sayes a declarar als jutjats de Perpinyà per ha-
ver participat al tall de l’AP-7.

 � Vam acompanyar Lluís Salvadó, acusat de diversos delictes per haver participat en la creació 
de la hisenda catalana, a declarar davant el TSJC.

 � Vam presentar el ‘Manual de desobediència civil’ amb Paul Engler, autor del llibre.
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 � Ens vam solidaritzar amb en Mohammed, un altre dels detinguts per les protestes postsen-
tència a Lleida, amb risc de ser deportat. Vam denunciar racisme institucional i vam apel·lar 
Podem i En Comú perquè es manifestessin en aquest sentit.

 � Ens vam sumar a la reivindicació del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra 
les dones.

 � Vam donar visibilitat a la campanya antifeixista, ens hi vam posicionar en contra i vam donar 
suport al documental Guillem Agulló, La Lluita Continua.

 � Vam participar en la 12a sessió del #UNMinoritiesForum, a Ginebra, sobre educació, llengua 
i drets humans de les minories.

 � A través de Sectorial de Dones, ens vam solidaritzar amb les dones de Rojava davant l’ofen-
siva turca. 

 � Vam participar en la conferència anual de l’OSCE sobre el dret a la llibertat de reunió i asso-
ciació. 

 � Vam ser presents a Berlín per organitzar una conferència de la presidenta de l’entitat, Eli-
senda Paluzie, juntament amb el vicepresident del Parlament, Josep Costa, sobre la qüestió 
catalana. Ens vam reunir amb Die Linke al Bundestag i amb altres actors socials alemanys, i 
vam concedir entrevistes a diversos mitjans de comunicació del país. 

 � Vam celebrar la Segona trobada general de formació de nivell avançat en la noviolència a 
Manresa, amb la participació d’en Paul Engler.

Desembre:

 � Vam donar la benvinguda a l’Assemblea Exterior de Finlàndia.

 � Vam reivindicar la independència com a instrument per fer efectives les lleis de canvi climàtic 
que el TC suspèn, mentre es feia la Cimera pel Clima de les Nacions Unides a Madrid.

 � Vam donar suport a l’acte d’Azamblea, Partido Nacional Andaluz i Súmate amb motiu del Dia 
d’Andalusia.

 � Vam participar en un acte de suport a Catalunya que es va fer a París amb representants po-
lítics, del món sindical i de col·lectius de defensa dels drets humans.

 � Vam denunciem les pressions polítiques de CCOO i UGT, així com de la patronal Foment, i vam 
insistir en la necessitat de construir Eines de País.

 � Vam donar suport als talls diaris o periòdics de #MeridianaResisteix i #MarinaResisteix

 � Vam ressaltar que el Consell d’Europa alerta de la violència policial excessiva per part de 
l’Estat espanyol.

 � L’Assemblea va ser present al consell de drets humans de l’ONU, a Ginebra, per assistir a la 
sessió prèvia de la UPR a Espanya i va participar en una roda de premsa amb diverses entitats 
de l’Estat espanyol per denunciar les vulneracions de drets fonamentals.  

 � Vam presentar l’associació d’empresaris Anem x Feina.

 � Vam ser a Mas d’Enric en l’acte de suport a Carme Forcadell.

 � Ens vam tornar a solidaritzar amb la resistència kurda i el dret a l’autodeterminació del poble 
kurd.
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 � Ens vam tornar a solidaritzar amb en Dani, detingut a Madrid per protestar contra la sentèn-
cia.

 � Es va fer públic el resum de les ONG sobre drets humans a Espanya, amb contribucions de 
l’Assemblea.

 � Vam donar suport a les marxes de torxes d’arreu del país per la llibertat de les preses i presos 
polítics.

 � Ens vam posicionar i ens vam mobilitzar contra les maniobres judicials per intentar apartar 
de manera il·lícita el president Quim Torra i Oriol Junqueras dels seus càrrecs polítics a Bar-
celona.

 � Vam donar suport i vam participar a l’acte de presentació dels Consells Locals per la Repúbli-
ca Catalana.

 � Vam homenatjar el president Macià.

 � Vam celebrar la trobada anual amb les Assemblees Exteriors.

 � Vam participar a la manifestació amb motiu de la Diada de Mallorca.

 � Vam fer posicionament de valoració del pacte d’investidura entre ERC i PSOE.

2020

Gener:

 � Vam convocar concentració a la plaça de Sant Jaume contra la inhabilitació del president 
Torra.

 � Ens vam mobilitzar amb la plataforma Som Riure davant de la caserna de la Policia Nacional 
a Via Laietana.

 � Ens vam concentrar davant del Parlament en defensa de la sobirania de la cambra.

 � L’Assemblea va emetre un comunicat exigint que s’apliqui la proposta de resolució aprovada 
pel Parlament que ratifica el diputat i president Torra.

 � L’Assemblea va emetre un comunicat en què donava a conèixer les seves condicions per par-
ticipar a la taula catalana prèvia a la bilateral.

 � Ens convocar concentració davant del TSJC per exigir que es respectin els vots de la ciutada-
nia a les eleccions europees.

 � Es va acompanyar els diputats Carles Puigdemont i Toni Comín en la seva entrada a l’Euro-
cambra a Luxemburg.

 � Es va acompanyar les persones citades a declarar a Girona, Lleida i Tarragona per haver parti-
cipat en protestes noviolentes durant el mes de novembre de 2019.

 � Es va presentar un informe per a l’Examen Periòdic Universal de Nacions Unides, que va de-
sembocar en un dur toc d’atenció a l’Estat espanyol en matèria de vulneració de drets.

 � Vam tenir presència a Ginebra amb motiu de l’Examen Periòdic Universal a l’Estat Espanyol.

 � Vam acompanyar Albert Donaire, Secretari Nacional, citat a Girona per encarar un judici per 
ofenses a la seva persona.
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 � Vam celebrar la Tercera trobada general de formació de nivell avançat en la noviolència a 
Taradell.

 � Vam participar a la taula prèvia bilateral per defensar la posició de l’Assemblea.

 � Es va convocar concentració de suport a Clara Ponsatí per la vista del cas d’extradició a Edim-
burg.

 � Vam participar en l’acte a la Model en suport a Dani, pres a Alcalá-Meco per haver-se solida-
ritzat amb Catalunya.

 � Es va convocar concentració davant del Parlament en defensa de la seva sobirania.

 � Vam acompanyar d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Quim Forn, Josep Rull i Dolors 
Bassa en la seva arribada al Parlament per a la sessió d’investigació de l’article 155.

 � Vam participar en una important conferència a Dinamarca sobre els drets humans a l’Estat 
espanyol.

General:
 � Hem fet 41 sessions de formació en lluita noviolenta per a les nostres Assemblees Territorials, 
que han cobert totes les regions, i 14 formacions en comunicació assertiva, atenció psicolò-
gica i missatge, imatge i xarxes socials.

 � Hem fet 136 projeccions del documental divulgatiu sobre la noviolència “Les nostres accions, 
el nostre poder: del pacifisme a la lluita noviolenta” Aquestes projeccions sempre van segui-
des d’un cinefòrum amb la participació d’un secretari o una secretària nacionals i, en moltes 
ocasions, d’una persona experta en formacions de lluita noviolenta. 

 � S’han portat a terme 278 xerrades sobre Fem República, noviolència, atenció psicològica, i 
sobre Estratègia i Discurs.

 � S’han pogut oferir seguiment psicològic a 25 persones.

 � S’han atès més de 320 trucades per a atenció jurídica urgent i, d’aquestes, s’ha seguit treba-
llant en 18 casos.


