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2019 ha estat un any difícil, marcat per la repressió aplicada tant als nostres líders –amb un judici 
humiliant i una sentència injusta– com a centenars de persones que exercien el seu legítim dret 
a la llibertat d’expressió. Aquesta repressió també ha arribat en forma de suspensió cautelar de la 
campanya de Consum Estratègic, en una nova mostra de censura dels nostres drets com a lliures 
consumidors. Davant aquesta situació, a l’Assemblea Nacional Catalana hem fet campanyes pro-
actives, orientades a l’apoderament de la societat civil, com les d’Eines de País, la lluita noviolenta, 
o la ingent feina en paradiplomàcia i denúncia davant d’estaments internacionals, per anomenar 
uns exemples. Creiem en la independència com a marc per assolir una societat millor, i seguirem 
essent el motor per aconseguir-la.

Però lluny de retrocedir, a l’Assemblea ens hem enfortit, com demostra l’augment de la nostra 
massa social en 4.490 membres de ple dret, un 9,98% d’increment respecte a l’any anterior. A 
31 de desembre, érem 49.477 els membres de ple dret de l’Assemblea, que sumats als 50.002 sim-
patitzants, ens dona una massa social de 99.479 persones. Aquestes dades consoliden la línia de 
creixement mantinguda en aquest mandat, que vam encetar el març de 2018 amb 39.191 mem-
bres de ple dret. Ara som més forts que mai.

Hem fet més mobilitzacions, fet que es comprova en els ingressos i les despeses derivats de la 
contractació d’autocars. Malgrat tot, l’exercici 2019 dona pèrdues per valor de 582.664 euros, 
que s’expliquen bàsicament perquè ens hem esforçat en col·laborar en forma de donatius, amb les 
entitats que ens ajuden en la nostra lluita per assolir la independència. Però seguim mantenint 
una sòlida situació financera, amb comptes sanejats i un patrimoni net que supera el milió tres-
cents mil euros. 

Les vendes per marxandatge han disminuït, cosa que afecta una part notable dels ingressos per 
variables, sobretot en les samarretes de l’11-S que, condicionats per les crítiques i la situació polí-
tica, finalment baixaren en un 25% respecte a les del 2018. Però som gent de conviccions, per això 
les seguirem fabricant a Catalunya, complint les màximes exigències mediambientals.

Seguim consolidant els ingressos fixes, amb un augment global del 9,34%. En aquest capítol 
hem d’agrair especialment la generositat de les nostres Assemblees de Base, ja que han permès 
destinar més quantitat de les quotes a campanyes i denúncies, tant a nivell nacional com interna-
cional. Aquesta solidaritat ens fa més grans i forts. 

En l’apartat de donacions rebudes, mereix especial atenció observar que han augmentat fins els 
270.498 euros, més del 205,47% respecte a l’any anterior, i cal destacar que imports rellevants han 
anat directament aplicats a campanyes. 

Per tant, som més forts i tenim les fites més clares. Gràcies a la feina conjunta de tots els mem-
bres actius de l’Assemblea, hem assolit una xifra d’ingressos superior als 6,9 milions d’euros, el 
que implica haver superat aquest any difícil amb una caiguda del 6,74% respecte a 2018. Amb tot, 
enguany no pagarem l’impost per beneficis a l’Estat espanyol, ja que hem augmentat la partida 
de donacions fetes, fins al punt de tenir pèrdues. Però tenim clar que davant de la seva repressió, 
nosaltres augmentem la nostra solidaritat. 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.

Com és norma, presentem també el pressupost ordinari del 2020, tot deixant la gestió dels pos-
sibles pressupostos extraordinaris al Secretariat Nacional que entrarà en aquest proper mandat. 
Quant als ingressos per quotes de sòcies i socis, hem previst un prudent augment del 2,50%, tot 
i que la projecció actual ens pot fer pensar en xifres superiors. En l’apartat de despeses, tenint en 
compte que durant el 2019 hem reforçat de manera suficient el nombre de persones en diferents 
àrees i actualitzat l’escala salarial de l’entitat, preveiem un augment de baix impacte.
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