
GUIA de CAMPANYA   del COMPROMÍS de les entitats per la Convocatòria de   
la Consulta del 9N

QUÈ FER: 
Tots  tenim  vincles  amb  diverses  associacions,  des  dels  nostres  àmbits 
familiars, professionals o de lleure (entitats, colles, clubs, empreses, etc.) 
Es tracta  de convidar  les  entitats  de trajectòria  democràtica  a  fer  un acord 
formal de suport a les Institucions catalanes (Parlament i Govern) pel moment 
que facin la convocatòria de la Consulta del 9N.

QUI: 
Cada soci o simpatitzant de l’ANC pot convidar una entitat o més a prendre 
aquest COMPROMÍS. (annex 1)

PERQUÈ: 
És important que el dia 11S al matí,  davant de cada ajuntament, recollim el 
COMPROMÍS del màxim nombre d’entitats de la societat civil de Catalunya, a fi 
de portar-los a la concentració de la tarda a Barcelona, al vèrtex de la “V”, per 
lliurar-los al Parlament, en el moment oportú.

COM: 
1.- Trucar el president o membre de la junta de cada entitat i proposar-los que a 
la propera reunió ho presentin. Facilitar-los el model de carta COMPROMÍS. 
(enllaç)
2.- Oferir-nos per anar a la reunió a explicar el significat d’aquest COMPROMÍS 
i perquè és important fer-ho.
3.- Proposar a cada entitat que faci un acord formal de junta o d’assemblea, 
segons costum. Si volen es pot seguir el model de la carta COMPROMÍS.
4.-  Convidar  les  entitats  a  lliurar  el  seu  COMPROMÍS,  participant  a  la 
concentració del 11S al matí,  davant cada Ajuntament, on ens farem la foto 
abans de marxar cap a Barcelona per fer la “V”.
5.- Cas que l’entitat no pogués anar-hi, recollir la còpia de l’acord per portar-la a 
la concentració del 11S al matí.
6.-  Com a alternativa,  se’ls  pot  convidar  a adherir-se  a la Taula pel  Dret  a 
Decidir, signant el Manifest del Pacte Nacional pel Dret de Decidir.
7.- Altres qüestions:
En els territoris on es fa la campanya d'adherir entitats a través del Projecte EL 
PAÍS DE TOTS, només cal que les ATs recullin les adhesions per afegir-les als 
COMPROMISOS per baixar-los a la "V".

Els grups que no tenen NIF també poden signar,  no té valor jurídic però si 
polític.
Val  la  pena  triar  i,  d’entrada,  prioritzar  aquelles  entitats  que  siguin  més 
accessibles. Després ja anirem fent la resta.



Tenir en compte que, des del Pacte pel Dret de Decidir, s’organitzen en Taules 
Territorials i també recullen les adhesions de les entitats de cada comarca o 
municipi. No cal duplicar la feina, en aquest cas també cal demanar a la taula 
corresponent  les  entitats  adherides  i  sumar  les  adhesions  a  l'hora  de 
confeccionar la documentació necessària per l'11S.
Tanmateix, si hi ha temps, es pot facilitar a les entitats signats del Pacte pel  
Dret de Decidir, el model de COMPROMÍS i convidar-les a signar-lo.

És important que cada AT comuniqui al correu "compromisos@assemblea.cat" 
els resultats de la feina feta, des d'on es coordina i dóna suport en aquesta 
campanya crucial per a l'èxit de l'11S.
Altrament, i a banda del Compromís ciutadà, es proposa de que, en els casos 
que  sigui  possible,  els  càrrecs  municipals  electes  de  cada  població,  signin 
també el seu propi Compromís (annex 2).
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