Permanència... cosetes ;-)
La clau
 S’ha d’anar a buscar i retornar a l’Estanc Ciutadans, està obert cada tarda i tanca a
2/4 de 9 del vespre.

Obrir
 Cal obrir la porta cap enfora i pujar la cortina fins dalt de tot.
 Pujar totes les cortines fins dalt.

Magnetotèrmics
 Només es poden manipular els que estan etiquetats amb un punt vermell, la resta
estan protegits amb cinta adhesiva perquè sempre han d’estar cap amunt.
 Cal pujar només els que calguin, estan ben etiquetats.

Marxandatge
 Està tot exposat (al taulell i a la taula auxiliar).
 El material per vendre està als calaixos de sota el taulell i també dins les capses
transparents del magatzem (etiquetades amb el contingut).
 Hi ha samarretes Assemblea (negra i llima amb estelada), 11S20 (blava) i outlet
(campanyes de fa anys).
 Les samarretes outlet estan dins del caixes de les lleixes del magatzem.
 Damunt del taulell hi trobareu la llista de preus.
 Si s’acaba algun producte cal avisar a la Mercè, responsable del marxandatge.
 Per la compra de qualsevol producte regalem un DVD de la Via Catalana.

Informàtica
 Es pot utilitzar el wifi lliurement. Nom: Onyar_5G, contrasenya: Olles@1714.
 L’ordinador portàtil es pot utilitzar per treballar, consultar les pàgines web de
l’Assemblea Girona (https://girona.assemblea.cat), de l’ANC (https://assemblea.cat),
fer inscripcions de socis nous (https://assemblea.cat/fes-te-soci)...
 Amb el portàtil també podem fer inscripcions o vendes de tiquets quan hi hagi
mobilitzacions (autocars, aforament limitat, voluntariat...).

Incidències
 Damunt la taula hi ha una llibreta on anotarem les incidències, peticions,
comentaris... que s’han produït durant la permanència i/o les gestions que queden
pendents per fer.
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 Cal avisar als membres del Secretariat utilitzant el WhatsApp de Permanència (es
pot adjuntar una foto).

Inscripcions
 Persones que volen fer-se socis/simpatitzants de l’Assemblea, poden omplir el full
d’inscripció (n’hi ha molts dins d’una capsa) o realitzar la inscripció directament des
del mòbil o des del mateix portàtil (https://assemblea.cat/fes-te-soci/)
 Als socis nous (però no als simpatitzants) se’ls regala una samarreta (de
l’Assemblea o de l’11S20) però l’han de pagar (15 €) i l’import se’ls descomptarà de
les quotes (no se li cobrarà el primer trimestre).
 La quota és de 5 €/mes (general), 3 €/mes (estudiants i jubilats) o 11 €/mes
(famililar, 3 o més membres).
 El cobrament pot ser trimestral, semestral o anual.
 Si no recorden o no saben les dades bancàries: més endavant els telefonaran per
demanar-les.
 Els simpatitzants no paguen quota però reben tota la informació de l’Assemblea a
nivell nacional i també de la nostra territorial.

Canals informatius
 InformANCgirona: Butlletí informatiu periòdic sobre actes, accions, campanyes
que tenen lloc a Girona o rodalies i que s’envia a tots els socis i simpatitzants.
 Telegram: La manera més ràpida de rebre informacions urgents i/o d’interès. Cal
subscriure’t al canal de Telegram @ancgirona o directament a
https://t.me/ancgirona.
 Resta de xarxes socials: Twiter, Instagram i Facebook emeten informacions amb
l’usuari @ancgirona. Segueix-les.

Voluntaris
 Les persones que volen col·laborar (sense cap compromís) amb l’Assemblea
Girona per donar un cop de mà en els actes que organitzem, en la coordinació dels
autocars que facilitem, en les paradetes de venda de samarretes, en el servei
d’ordre de manifestacions, en la parada de Sant Jordi… poden apuntar-se al canal
unidireccional de WhatsApp:
 https://chat.whatsapp.com/DbH0IVxMkm49ZWaz4AilBV
 Rebran puntualment informació de les necessitats i en cada cas poden valorar la
seva disponibilitat.

Inscripcions al Consell x la República
 Podem facilitar les inscripcions fent-les directament des del seu mòbil (opció més
segura i que manté la protecció de dades) o des del portàtil (més còmode).
 En qualsevol cas el pagament s’hauria de fer amb la seva targeta de crèdit.
 Si la persona té problemes econòmics aleshores l’Assemblea Girona li fa el
pagament dels 10 €. En aquest cas es pot realitzar amb la targeta de crèdit del
voluntari i el nostre tresorer li abonarà l’import.
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