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(Junta Executiva + Vocals de territori)
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Ordre del dia 

11.15h. Lectura i aprovació si s'escau de l'ordre del dia proposat.

11.20h. Situació actual de la sectorial:

Xifres generals.
Funcionament de la sectorial i coordinació de les vocalies territorials.
Òrgans de l'ANC on participa activament la sectorial.
Comunicació exterior.
Producció Audiovisual.

12.45h. Participació en les campanyes de l'ANC per als propers mesos,
“El País que volem” i “Un sol Poble”.
- Definició dels objectius.
- Recollida de propostes de VxI.
- Presentació de Qüestionari per a veïns.

13.30h. Altres temes.

14.00h. finalitza la reunió.

14:30h. Dinar conjunt.



  

Situació actual de la
sectorial de Veïns

Funcionament de la Sectorial
Ens hem dotat d'un sistema que permeti la màxima participació de qui ho desitgi i una certa 
representació territorial per facilitar el diàleg amb les entitats veïnals de territori i amb els veïns a nivell 
individual.

S'ha creat un grup de whatsapp que permeti una comunicació ràpida quan es requereixi.

La resta de decisions es van prenent de manera bilateral entre els afectats o bé en grup via mail.

Totes les àrees són obertes a participació. Seria òptim que persones, de la Junta o no, poguessin 
col·laborar en les diferents àrees i fessin equip.

Junta Executiva:

Equip que fa rutllar la sectorial en el dia a dia, participa en els diferents organs de l'ANC I en proposa les 
línies d'actuació.

Vocalies Territorials:

Actuen d'enllaç amb les entitats del territori i participen en les Assemblees i Juntes Generals proposant 
accions al territori o participant en els diferents projectes conjunts.



  

Situació actual de la
sectorial de Veïns



  

Evolució de la sectorial
de maig2013 a gener2014
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Situació actual de la
sectorial de Veïns

Funcionament i coordinació de les vocalies territorials
Àrea geogràfica d'actuació de cada vocalia.

Col·laboracions en premsa local (premsa, ràdio, etc).

- existeixen articles base de lliure utilització penjats al web o sol·licitar per mail.
- es poden concertar entrevistes per als temes de l'àmbit d'actuació de la sectorial.
- suport total de la resta de membres de la sectorial, si cal.

Creació d'un googlegroups específic de JE+Territorials per mantenir “reunions” via mail.

Suport a les AssembleesTerritorials i activar agenda d'actes veïnals.

- Important comptar i convocar conjuntament amb AAVV i col·lectius com Súmate, CCN, etc.
- es pot comptar si cal amb la resta de les sectorials i especialment amb les del GT-CSC.

Actes a les entitats veïnals (Federacions i entitats importants).

- Promoure reunions i acords de col·laboració.
- Promoure la participació i el debat de les entitats veïnals I de persones significades en el món 
  veïnal en el marc de “El país que volem”.

Actualitzar bbdd entitats veïnals de cada territori (nom, mail i responsable). Molt important per 
mantenir viva la comunicació amb el màxim d'entitats.

Promoció intensiva i exhaustiva de nous adherits, facebook i web.



  

Situació actual de la
sectorial de Veïns

Òrgans de l'ANC on participa actualment la sectorial
- Equip de Coordinació de Sectorials (reunions mensuals).

- Organització de les I i II Jornades de Sectorials (propera 25/01).

- Equip de Treball Catalunya Social i Comunitària -GT-CSC. 
(Economia Social, Serveis Socials, Treballadors, Jubilats, Immigrants, 
Administració Pública i Veïns).
Creació d'un argumentari i Manifest comuns, acte de presentació conjunt 
en breu i possibilitat de “bolos” conjunts al territori.
Oportunitat per fer-ne de conjuntes a entitats veïnals.

Comissió de Relacions amb les Entitats.
Facilitem contactes per establir convenis de col·laboració amb entitats de 
referència del país (Gremis, Col·legis professionals, etc).

Comissió de Comunicació – Ràdio i TV
Programa “Dos i dos són quatre?” a La Xarxa Ràdio.



  

Situació actual de la
sectorial de Veïns

II JORNADA D'ASSAMBLEES SECTORIALS
dissabte 25 de gener de 09:00h a 15:00h a la seu de l'ANC al c/Marina, 315, baixos

Programa i informacions de la Jornada

1- Horari:
    09:00h Recepció 
    09:30h Presentació general de la Jornada i presentació d'El país que volem (ECI i Secretariat Nacional)
    10:00h Treball en grups en dos eixos: 

2-Propostes de treball / Línies i estratègies.

    13:00h Reunió de coordinadors de grup – ECI
    13:30h Exposició de conclusions
    15:00h Cloenda

2- Grups de treball

       1.Catalunya Social i Comunitària
       2.Cultura i Esports
       3.Drets Civils, Salut, Treball i Educació
       4.Economia Plural
       5.Recerca, Coneixement i Infraestructures

3- Temàtiques a aprofundir en els Grups de Treball

        Avantatges i inconvenients de la independència
        Situació del sector avui
        Perspectives i reptes amb la independència



  

Situació actual de la
sectorial de Veïns

Eines de comunicació Exterior de la sectorial
- Web: ”http://veinsperlaindependencia.wordpress.com”
Important aportar continguts locals o d'entitats i teixir complicitats.

- Facebook: 
“https://www.facebook.com/pages/Veïns-per-la-independència”
Important convidar als vostres “amics” del vostre perfil al facebook i de les 
vostres entitats i fer promoció activa. Farem enllaços dels mateixos continguts 
que vagin apareguent al web.

- Twitter: “@Veïns_Indep.”
Promoure els followers i retuits. Es publiquen automàticament els continguts del 
facebook.

- Tríptic:
De moment en gestació conjunta amb d'altres sectorials. Si es dilata molt en el 
temps tirariem pel dret.

- Audiovisual:
El responsable informarà de l'estat actual de la producció del vídeo i del canal 
audiovisual a youtube.

http://veinsperlaindependencia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Ve%C3%AFns-per-la-independ%C3%A8ncia


  

Participació a
“El País que volem”

Programa central de l'ANC per als propers mesos

(es passa la presentació del Grup 
de Projectes de l'ANC)

- Campanya “El País que volem” I “Un sol poble”, objectius: 

Implicar les Entitats més representatives del país i fer un “catàleg” de 
temàtiques plantejades en una mena de “Viquipèdia” de lliure accés. Cal 
aportar qüestions pròpies de Veïns.

Aconseguir eixamplar la base de suport a la independència.

- Llistat d'avantatges i inconvenients.

- Propiciar debat i obrir-lo a la societat.

- Facilitar la participació als indecisos.

- Proposem un qüestionari VxI per a totes les entitats i veïns.



  

Participació a
“El País que volem”

Fases de la campanya
“El País que volem”

Fase 1.- Fer debat públic I recollida de reptes I propostes d'entitats I 
de particulars >> qüestionari, xerrades, taules rodones...

Fase 2.- A través de la Fundació Nova >> Ordenació de la 
aprticipació popular.

Fase 3.- “Llibre Blanc” de propostes I línies de treball abans de la 
Consulta.

Es farà a través d'una fundació formada per l'AMI+Òmnium+ANC I 
amb la col·laboració estreta I la participació de la Taula del Tercer 
Sector, la Federació d'Entitats No Governamentals I les Universitats.

(definició de la Fase 3 i de la Fundació en fase embrionària)



  

Participació a
“El País que volem”

Proposta de Qüestionari VxI per a veïns i Entitats.
QÜESTIONARI SOBRE ENTITATS VEÏNALS I EL NOU 
ESTAT CATALÀ
- Quins creus que serien els avantatges i els inconvenients per a la 
teva entitat veïnal o per a tu com a veí d’un estat català 
independent?.

- Et genera il·lusions o pors aquest escenari? Si és així, quins?.

- Qué creus que podria aportar la teva entitat veïnal o tu com a veí a 
un estat català independent?.

- Quines línies i actuacions de política pública de cara al món veïnal 
proposaries per al futur estat català?.

- Què creus que pots fer per assolir els objectius que plantejes?



  

 

Ens deixem res?



  

 

Moltes gràcies...
i a treballar.

De nosaltres i només de nosaltres, 
dependrà que assolim l'èxit que tenim

a tocar!.

Salut i Independència!.
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