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ASSEMBLEA’T 
Campanya de captació de socis 

Per què? 
L’ANC té un paper de primer ordre en la lluita popular per a la construcció d’una República Catalana 
justa, pròspera i solidària amb totes les nacions lliures del món. Per fer avançar decididament aquest 
procés necessitem créixer, sumar més persones a l’entitat i al servei del país. Necessitem una ANC 
forta, que continuï amb més força que mai essent qui és. 
 

Quins valors volem transmetre? 
Volem destacar quatre valors de l’ANC: 

 És una entitat políticament transversal i no partidista que ha organitzat les 
manifestacions i mobilitzacions pacífiques més grans que s’han viscut a Europa els darrers 
anys. 

 És un actor fonamental i imprescindible en el procés d’alliberació i d’independència 
nacional, que assumeix un pes específic important en el lideratge compartit amb 
altres forces i entitats. 

 És un agent de conscienciació social i de pressió als partits polítics per avançar 
decididament cap a la creació de la República Catalana. 

 És una entitat que no ha rebut mai cap subvenció pública. 

 

Com ho podem fer? 

Hem avançat molt, però sabem que queda molta feina per fer. És per això que ens adrecem als 
voluntaris i us demanem una actitud proactiva cap a la captació de socis i sòcies. Fent-ho, guanyarem 
capacitat d’influència social i garantirem la independència financera que ens permetrà dur a terme les 
accions i les campanyes que ens donen raó de ser. 

En concret us demanem que aprofiteu el contacte amb les persones que entren al local o que 
s’acosten a la paradeta per preguntar-los de manera sistemàtica si són sòcies de l’entitat i, si és el 
cas, que els plantegeu la conveniència d’associar-s’hi. Què heu de fer si hi ha receptivitat ? 

 Lliurar el fulletó d’inscripció per a nous socis que inclou la butlleta amb les dades que 
han de facilitar per donar-se d’alta. Recolliu la butlleta i informeu a l’interessat/ada que en 
els propers dies rebrà una trucada de mòbil des dels serveis centrals de l’ANC per tancar 
tot el procés amb l’activació del compte al qual es carregarà la quota de soci. 

 Una via encara més ràpida: el contacte de Telegram d’atenció al soci on simplement 
farem la gestió amb el nom de la persona que s’hagi decidit, el telèfon i l’horari en què la 
poden trucar per fer l’alta: 693 100 752 o @sociassemblea. 

 Si la persona es mostra receptiva, però vol pensar-s’ho més tranquil·lament, indiqueu-li 
que al web https://assemblea.cat/fes-te-soci/ trobarà les indicacions oportunes. 

També posem a la vostra disposició un petit dossier amb respostes a les preguntes més 
freqüents que us poden plantejar tant les persones que ja són sòcies com les que volen ser-ne i un 
argumentari. 
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