
Informe gestió i activitats 2015 
presentat en assemblea socis i 

simpatitzants el 4 de novembre del 
2015



Informe de gestió de 2015.

• Objectius generals de SBDxI-ANC

–Eixamplar la base social partidària 
de la independència

–Implicar-se plenament en les 
eleccions municipals i nacionals i 
reclamar la màxima unitat.

–Organitzar l’11 de setembre 



Eines principals:

- Paradetes i accions de carrer
- Actes de petit format
- Grans actes 
- Contactes i col·laboracions amb 
d’altres entitats i partits.
- Informació i mobilització a través de la 
xarxa
- Local, marxandatge, bossa de 
voluntaris.



Presència continuada al carrer



Difusió missatge i actes amb 
encartellaments i repartiment de 

diaris



Xerrades, tertúlies i conferències



Actes de gran format
(alguns amb data de 27 de cada mes)

Sant

Sant Jordi



Recollida de signatures

ANC se suma a la ILP en contra els 
desnonaments i la pobresa 
energètica.

Signatures de denúncia contra l'Estat 
espanyol, recollides el 9N, per ser lliurades 
a l'ONU i al Parlament europeu.

Concentracions     Compte enrere        

13 d’octubre en suport a les 
nostres institucions.



Foment i participació a la Diada



Promoció de les candidatures 
sobiranistes municipals i nacionals i 

informació dels seus actes
• 27 abril  acte de signatura 

pública: Els ajuntaments per la 
independència per instar 
l’Ajuntament a entrar a l’AMI.



Col·laboració amb altres entitats i  
difusió de les iniciatives.



Presentació de llibres en 
col·laboració amb Òmnium 

Cultural o altres entitats

22 d’abril                         26 de maig               4 de juny                30 de juliol



Manteniment del local, venda de 
marxandatge i voluntaris

• Obertura del local diàriament i obertura 
durant l’agost. Informació als socis.

• Venda de marxandatge, especialment de 
samarretes de l’11S. Hem estat la 3a AT en 
venda de samarretes.

• Crides i gestió de voluntaris per les accions 
que calen. Trobada amb berenar de 
voluntaris.



Informació de l’activitat de l’ANC i   
difusió dels actes propis

• Blog: ANC-Sabadell per la Independència 

• Facebook (1.000 seguidors), Sabadell per la 
Independència 

• Twitter (1.800 seguidors), ANC-
Sabadell@sbdxi

• Butlletí  setmanal, notes de premsa, 
comunicats a socis, disseny i impressió de 
cartells, fulls volants i díptics dels actes.

• Publicitat als cines, la ràdio i els diaris 
digitals de la ciutat durant eleccions del 27S.



Assemblea Nacional de Joves 
Independentistes, ANJI

Els joves han portat a terme les següents 
activitats:
- Xocolatada
- Sant Jordi
- Repartiment d’octavetes a les universitats, 
entrades FGC i Rodalies Renfe
- Paradetes informatives
- Encartellades
- Barra de bar a l’acte de l’arrossada
- Barraques Festa Major Sabadell
- Confecció vídeo Alysa Soler



Reunions entre els socis de SBDxI i 
acompanyament amb autocar a les 

assemblees de l'ANC 

• 5 de gener, reunió de socis i simpatitzants al Casal 
Pere Quart

• 17 de març, Cal Balsach. Reunió general dels socis 
de SBDxI per preparar la III Assemblea General 
Ordinària

• 12 abril, acompanyament a la III AGO a Lleida

• 24 abril, acompanyament Palau Sant Jordi. Tornen 
les urnes, tornem al carrer.

• 17 de juny, reunió general dels socis i simpatitzants 
de SBDxI de posicionament de l’ANC davant el 27S, 
al Centre Cívic dels Merinals.



Visca la República Catalana! 

Sabadell per la Independència - ANC


