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QUI SOM 
Assemblea Nacional Catalana  Territorial de Mataró 

 En aquest enllaç podràs llegir el QUI SOM de . En  de documents també pots trobar la 

Declaració Fundacional així com la resta de documents fonamentals 

 

 La Territorial de Mataró va ser constituïda el setembre del 2011. Actualment està formada per prop del 

miler de persones, inscrites com a socis o simpatitzants. El nostre objectiu és adaptar el pla estratègic 

general de  Nacional Catalana a les particularitats i possibilitats del territori. 

En el primer trimestre del 2013 ens vam organitzar en comissions (grups de treball) per tal d'emprendre les 

diverses tasques necessàries que havíem detectat. Aquests grups de treball, que han anat canviant i 

adaptant-se conforme els esdeveniments,  tenen un alt grau  i es pretén que presentin 

iniciatives de forma pro-activa per tal d'aconseguir els objectius de .   

 
Animem a tots els nous socis i simpatitzants a formar part  de les comissions, aquella en què 
creguin que hi poden aportar més. 

https://assemblea.cat/quisom
https://assemblea.cat/quisom
https://assemblea.cat/quisom
https://assemblea.cat/?q=documents
https://assemblea.cat/?q=documents
https://assemblea.cat/?q=documents
https://assemblea.cat/?q=documents
https://assemblea.cat/?q=documents
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CONTACTE 
Assemblea Nacional Catalana  Territorial de Mataró 

Actualment, utilitzem la seu  Mataró-Maresme  (Argentona 59 baixos 08302 Mataró) per fer-hi 

les reunions. 

Les dades de contacte i diferents vies de comunicació son: 

mataro@assemblea.cat 

 

mataro.assemblea.cat 

 

@MataroXIndep 

 

https://www.facebook.com/ANCMataro 

 

http://www.flickr.com/photos/ancmataro 

 

mailto:mataro@assemblea.cat
mataro.assemblea.cat
mataro.assemblea.cat
https://twitter.com/mataroxindep
https://twitter.com/mataroxindep
https://www.facebook.com/ANCMataro
http://www.flickr.com/photos/ancmataro
http://www.flickr.com/photos/ancmataro
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COM FUNCIONEM 
Assemblea Nacional Catalana  Territorial de Mataró 

Ens reunim en assemblea de manera regular (habitualment  dijous de cada mes). Previ a la reunió 

 un correu a tots els socis i simpatitzants amb la data i  del dia i, sempre que és possible, amb 

 de reunió de  anterior. 

En  es tracta  del dia que no sol superar mai les dues hores. Habitualment, les comissions 

de treball exposen la seva feina i demanen col·laboració en tot allò que els sigui necessari. 

La Comissió Permanent procura reunir-se uns dies abans a la convocatòria per tal de treballar en  del 

dia o resoldre temes del dia a dia. 

 

Actualment estem organitzats en comissions que intenten donar resposta al full de Ruta  2014-15 

• Full Ruta ANC: http://assemblea.cat/?q=fr2014-2015 

• Pla Estratègic Mataró: http://mataro.assemblea.cat/documents/ 

http://assemblea.cat/?q=fr2014-2015
http://assemblea.cat/?q=fr2014-2015
http://assemblea.cat/?q=fr2014-2015
http://assemblea.cat/?q=fr2014-2015
http://assemblea.cat/?q=fr2014-2015
http://assemblea.cat/?q=fr2014-2015
http://assemblea.cat/?q=fr2014-2015
http://assemblea.cat/?q=fr2014-2015
http://mataro.assemblea.cat/documents/
http://mataro.assemblea.cat/documents/
http://mataro.assemblea.cat/documents/
http://mataro.assemblea.cat/documents/
http://mataro.assemblea.cat/documents/
http://mataro.assemblea.cat/documents/
http://mataro.assemblea.cat/documents/
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COMISSIÓ DE TAULES 
Comissions de treball Mataró 

Precedents i 
Objectius 

 
El novembre del 2012 va endegar un estudi de les diverses característiques dels barris de la 
ciutat (preferències polítiques, ubicació, afluència de públic, etc.) i de les possibilitats -
hi.  
 
El gener del 2013 va iniciar la seva activitat a tots el barris, en campanyes de tres mesos de 
durada. 
 
Partint de la idea  la majoria favorable a la independència, la Comissió es va proposar: 
parlar amb la gent que passa pel carrer, il lusionar i convèncer o com a mínim crear 
interrogants i dubtes- sobre els beneficis de ser un estat. 
 

Pla Estratègic 

 
Muntar Taules Informatives cada setmana (dissabte al matí i a la tarda) i visitar amb una 
freqüència mensual cada un dels barris de la ciutat, excepte el Centre (La Riera/c.Barcelona) on 

 va setmanalment. 
 
Formació del grup de  : 

• Elaboració plafons informatius taules  
• Elaboració de fullets informatius 
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COMISSIÓ GENT GRAN 
Comissions de treball Mataró 

Precedents i 
Objectius 

 

La Comissió neix formalment  del 2013, encara que prèviament ja es desenvolupaven 
accions en aquest àmbit,  amb tres objectius: 

• Identificar dubtes o pors del col·lectiu per preparar-ne . 

•Transmetre el convenciment dels membres de  a les  persones indecises, en aquest cas, del 
col·lectiu de gent gran. 

 

Pla Estratègic 

 

Xerrades - col·loqui a Casals de Gent Gran amb l'objectiu d'explicar  què volem la 
. 

Promoure un ambient col·loquial de molta proximitat, evitant el format de conferència.  
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Comissions de treball Mataró 

Precedents i 
Objectius 

 

 suposen un sector important de la 
població de la ciutat i estan concentrats, en general, en uns determinats barris.  

El 16% del  total  de la població -
americans, xinesos...) 

Tots dos sectors són fonamentals i necessaris  per tirar endavant el  procés iniciat cap a la 
independència del nostre país. Per això, la Comissió es proposa els següents objectius:  

1- Divulgar (fer conèixer què és ) 

2-  

3- Clarificar (resoldre dubtes que puguin tenir respecte al procés, fer xerrades) 

4- Sensibilitzar (fent xerrades proposades per la pròpia entitat) 

5- Apropar (convidar-los a  participar  en el procés) 

 

Pla Estratègic 
Aquesta comissió (antigament Comissio de Barris) està redefinint la seva activitat que ara 
enfoca cap a entitats mitjançant el Pacte Mataroní pel Dret a Decidir.  
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INFORMÀTICA I COMUNICACIÓ 
Comissions de treball Mataró 

Precedents i 
Objectius 

 

La Comissió neix  del 2013 amb tres objectius: 

• Comunicació interna (comunicar a socis, generar contingut informatiu, facilitar infraestructura a la 
resta de comissions, vehicular informació entre comissions) 

• Comunicació externa (informar de  Mataró a gent individual, entitats, mitjans  de 
comunicació) 

• Expansió  (captar nous socis) 

 

Pla Estratègic 

 
Reforçar les actuals línies  que són: 
 
 Xarxes socials (facebook, twitter, flickr) 
 Plana web (mataro.assemblea.cat) 
 Mailing a socis 
 Coordinació articles quinzenals al Capgròs 
 

Tenir present i adaptar les accions comunicatives a  full de ruta de  
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DISCURS I MISSATGE 
Comissions de treball Mataró 

Precedents i 
Objectius 

 

Comissió creada a inicis de 2015, tot aprofitant treballs realitzats des de la Comissió de Taules. 
Pretén definir amb claredat els missatges que cal transmetre a indecisos així com facilitar les 
eines necessàries. 

 

Pla Estratègic 

 

Comissió de nova creació. Actualment  està treballant. 
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JOVES 
 comissions 

Precedents i 
Objectius 

 

A partir de la constatació que a Mataró la gent jove  mobilitzat poc per votar el 9N, en les 
assemblees immediatament posteriors es decideix crear una comissió amb   
accions que afavoreixin la implicació dels joves en el projecte independentista. 

 

Pla Estratègic 

 

Organitzar accions per fer arribar el missatge independentista als ambients joves de la ciutat. El 
disseny i la realització  accions es fa sempre comptant amb la col·laboració de joves. 
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PERMANENT 
 comissions 

Precedents i 
Objectius 

 

Comissió formada pel Coordinador, la Secretària i un membre representant de cada Comissió. 

Objectius principals: 

•Executar allò que  acordat en  mensual. 

•Atendre els temes que sorgeixin en el dia a dia. 

•Preparar les assemblees i les possibles intervencions en reunions comarcals. 

 

Pla Estratègic 
 
Vetllar pel full de ruta .  
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mataro.assemblea.cat 


