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Carme Forcadell i Lluís
PRESIDENTA DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

PER ‘UN NOU
PAS ENDAVANT’
Benvolgut, benvolguda,
Ho hem aconseguit, aquest 9N hem fet un salt impressionant en el
camí cap a la independència.
Ho hem fet, com sempre, amb una força de voluntat impressionant
i amb una dedicació inesgotable. Fa menys de 4 mesos que va
començar la campanya «Ara és l’hora», tot i que sembla que hagi
passat molt més temps.
Hem fet història per tercer any consecutiu omplint els carrers de
Barcelona amb la mobilització més massiva de la història d’Europa,
hem dut a terme la campanya política més il·lusionant dels darrers
temps i el 9N hem omplert les urnes, desafiant la por i les lleis injustes d’un estat que ja no és el nostre.
I ho hem fet, com sempre, pacíficament i democràtica, amb un
somriure i amb el ple convenciment que ja res ni ningú no ens aturarà.
Som a les portes de la nostra llibertat, i hi som gràcies a tu, al teu
compromís, a les hores que has dedicat a fer de voluntari robant
hores a la família i les amistats. Som on som perquè et vas inscriure
a la Via, vas omplir Barcelona el passat Onze de Setembre, vas trucar a familiars i amics per convèncer que calia votar i vas dipositar
el teu vot el 9N.
Ara haurem de fer un nou pas endavant, definitiu, i sé que tornaràs
i tornarem, junts, a estar a l’alçada del moment històric que vivim.
Abans, però, gràcies, moltes gràcies per la teva feina incansable.
Sense tu, sense tots, no hauríem arribat fins aquí. I amb tu, tots
junts, ho farem possible!
Ara és l’hora de guanyar!
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Muriel Casals i Couturier
PRESIDENTA D’ÒMNIUM CULTURAL
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SUPERAREM
ELS ENTREBANCS
Amics i amigues,
Tots compartim el sentiment que sense cap mena de dubte domina, ara que hem superat amb molt bona nota l’examen del dia 9 de
novembre: la gratitud.
Ben segur que a Catalunya la paraula que aquests dies escoltem i
pronunciem més vegades és: gràcies!
Ens ho diem entre nosaltres, tots els qui hem treballat intensament
als més diversos punts del territori. I el que és encara més emocionant, ens diuen: gràcies! Amics, coneguts i també persones desconegudes. Cada un de nosaltres tenim la joia de rebre l’agraïment
en tota mena de formes: missatges de text o de veu, abraçades i
somriures de complicitat quan ens creuem pel carrer.
Però som persones conscients i responsables i sabem que encara
ens queda molta feina a fer. Hem acabat la campanya pel 9N però
encara ens queda camí fins aconseguir l’objectiu que ens il·lusiona,
que és la independència del nostre país. El farem plens de la força
que ens dóna haver aconseguit un èxit i també carregats de raó;
superarem els entrebancs que hi trobarem.
Ara és l’hora de la política, és a dir, que ara els nostres representants han d’assumir el protagonisme que els correspon. Nosaltres
serem al seu costat.
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LA PRIMERA VOLTA
Un dels principals encàrrecs que
feien l’ANC i Òmnium quan van
posar en marxa la campanya «Ara
és l’hora» era que havia de representar, tant en valors com en l’aspecte organitzatiu, el país que
arriba. «No podem fer una campanya com si fóssim al segle passat, ha de ser un gran revulsiu que
augmenti l’eficiència del nostre
moviment i ha de ser un exemple
per la seva transparència i la seva
frescor», ens deien aquells dies.
Aquesta memòria, que teniu entre
mans perquè heu estat protagonistes de la campanya com a
voluntaris o com a donants, dóna
compte sobretot de la transparència, perquè sense transparència aquest moviment transversal
que està portant el nostre país
cap a la llibertat no seria tan fort
com és. En la transparència, no
només econòmica, que també,
sinó d’objectius, de maneres de
fer, d’estratègia, hi ha la base de
la confiança i en la confiança rau
tot el treball immens que han fet
els més de 73.000 voluntaris i els
milers de socis que tenen les dues
entitats arreu del territori.
A continuació, trobareu un repàs, que per qüestions d’espai no
pot ser més exhaustiu, de tot el
que s’ha fet durant aquests quatre mesos de campanya: el què,
el com i el per què. Hi hem afegit
també les coses que creiem que
hauríem d’haver fet millor.
Destacar què no hem fet bé ens
fa més forts. És important perquè
tots tenim el convenciment, com
deien Muriel Casals i Carme Forcadell setmanes abans de la consulta, que això que ha passat,
aquest gran èxit que vam viure el
9N, és només una primera volta i
que ara ens toca guanyar de veritat.
Tot l’equip que hem treballat en
aquesta campanya ens hem dedicat a produir una sèrie d’eines
per ajudar a fer més eficient el
nostre moviment, més enllà de
les persones que ja s’hi estaven
dedicant en cos i ànima des de
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fa anys. Aquestes eines han pivotat al voltant d’un triangle on,
en un vèrtex, hi ha una gran base
de dades que fa que el moviment
no depengui de grans herois sinó
de la capacitat de facilitar al màxim les petites aportacions de
centenars de milers de nosaltres.
En l’altre, hi ha el contacte directe, la generació de confiança i
empatia, amb els sectors menys
convençuts. I el darrer vèrtex ens
fa veure clar que la tecnologia
ens fa molt forts i que l’hem d’utilitzar de forma ambiciosa i més
bé que ningú. Hem resistit atacs
cibernètics i hem mantingut la
capacitat de comunicació interna
i externa malgrat les maniobres
obscures, de procedència gens
difícil d’imaginar.
Són aquests tres punts del triangle, aquests tres elements, els que
expliquen que la Gigaenquesta
arribés a un milió de cases, que la
Marató9N fes centenars de milers
de trucades, que omplíssim fins
dalt la plaça Catalunya i l’avinguda Maria Cristina, que el missatge
fos clarament prepositiu i inclusiu
i que haguem assolit aportacions
econòmiques de més de 100.000
persones que ens han fet invencibles. Hem fet aquesta campanya
sense cap mena de subvenció
pública.
Estem convençuts que, amb
les eines que ara hem fabricat,
amb més temps per planificar i
amb els aprenentatges que hem
tingut, l’equip que agafi el timó
d’aquesta segona volta podrà fer
molt més, podrà fer el doble del
que hem fet els qui hem treballat
en aquesta primera volta.
Terra o sostre?
Per això ens crida l’atenció quan
algú es pregunta si el resultat
del 9N és el sostre o el terra. El
resultat és boníssim, perquè hem
assolit més vots independentistes que mai i hem obtingut més
vots a favor del dret a decidir que
mai i ho hem fet en unes condicions objectivament impossibles:
desafiant un estat, sense poder
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votar als centres habituals, bastint una campanya en la incertesa,
amb obstacles formals i altres
d’informals i sovint bruts.
Però a banda d’aquesta constatació, és evident que s’han quedat
a casa molts independentistes. I
també és igualment clar que en
una cita convencional amb les urnes, de caràcter decisiu, i fent el
doble de campanya, com es pot
fer, s’aconseguirien un grau de
mobilització i un èxit encara més
grans. Estem doncs, si fem bé les
coses, davant d’un terra i sense
sostre, amb el cel brillant esperant-nos...
Deixeu-nos acabar donant les
gràcies a tothom. A les entitats,
que han sigut molt generoses; a
la Junta Directiva d’Òmnium i
al Secretariat Nacional de l’ANC,
per la confiança; a la Muriel i la
Carme, per la seva força exemplar i tot el que hem après d’elles;
als voluntaris, que ho han estat
tot; als treballadors de la campanya, que són del millor que hem
vist mai i que cal cuidar i conservar com sigui; al consultor Jordi Segarra, que ens ha empès
amb visió i que ha proporcionat
l’equilibri de l’experiència global,
fent de la nostra campanya un
assumpte de rellevància internacional; a l’agència de màrqueting
polític d’Obama, Dilma Rousseff
i François Hollande entre molts
d’altres, la gent de Blue State
Digital que ens ha ajudat, entre moltes altres coses, a tenir
un web que superés els embats
de la guerra bruta tecnològica;
als partits polítics, que ens han
facilitat molt les coses; als mitjans
de comunicació d’aquí i del món,
que ens han escoltat i seguit en
aquests mesos trepidants. A tots
ells, a tots vosaltres, moltes gràcies i fins aviat.

C A M P A N YA

Oriol Soler
Director de Campanya
Arnau Grinyó
Director Executiu de Campanya
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VIA CATALANA 2014
LA LLETRA V QUE UNEIX
UN POBLE
L’ANC, com a organitzadora de les
diades del 2012 i 2013, tenia clar
el repte que representava la diada
d’enguany. L’Onze de Setembre de
2014 era una data clau en el camí
cap al 9N i calia superar l’èxit de les
diades anteriors en un moment decisiu, a només dos mesos de la consulta. El repte era claríssim i un any més
la maquinària de l’Assemblea es va
posar en funcionament per assolirlo. El resultat final va superar totes
les expectatives, amb una participació d’1.800.000 persones (segons
xifres oficials) i una excel·lent imatge
que va atraure amb més força que
mai l’atenció internacional.

campanya, i el resultat final va ser que
la pràctica totalitat dels assistents portava samarretes grogues o vermelles.
Es van organitzar més de 2.000
autocars. Els transports públics van
funcionar a ple rendiment i el càlcul de
vehicles privats va ser de 100.000. En
aquesta ocasió, Renfe no va permetre
el lloguer de combois sencers.

La Via Catalana 2014 (o la V) va néixer
després d’un procés de participació
amb les Assemblees Territorials a través
del qual es van rebre més de 300 propostes diferents d’accions a fer l’Onze
de Setembre de 2014. Després de
valorar-les, va presentar la proposta definitiva a l’Assemblea General de l’ANC
celebrada a Tarragona el dia 5 d’abril.

Des de la campanya «Ara és l’hora»
es va fer front al repte comunicatiu
de la Via que va consistir a fer notar
com era d’imprescindible inscriure-s’hi,
per assegurar-ne l’èxit i, a la vegada,
reforçar la importància de la Via com
a element de pressió clau per fer
inevitable el 9N. Davant la dificultat
i el baix ritme d’inscripcions inicials,
ja que la necessitat d’inscriure’s era
molt menys evident que el 2013, va
plantejar-se un calendari comunicatiu
que ajudés a passar en un mes dels
98.000 als 550.803 inscrits que hi va
haver finalment.

El procediment per organitzar-la
va seguir la mateixa línia de la Via
Catalana 2013, dividint el recorregut
en trams (73 en total) i obrint les inscripcions que havien de garantir que
s’omplís uniformement. Les Assembles del Barcelonès van actuar com
a «acollidores», sent responsables de
l’organització directa dels trams que
tenien assignats. La resta del territori
també es va distribuir per trams, fent
un càlcul proporcional en funció de la
quantitat de població i xifra de socis
que té l’ANC a cada regió.
La formació de la senyera va ser un
repte afegit de la V que consistia a
crear un mosaic humà amb samarretes de dos colors. En total es van
vendre 230.000 packs oficials de la
A R A
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La V va ser possible gràcies a la feina
d’uns 7.000 voluntaris implicats en
l’organització directa dels trams, la
mobilitat i el servei d’ordre i seguretat. Cada tram comptava amb 35
voluntaris (25 del Barcelonès i 10
del territori assignat).

Vídeos, notes, reportatges, foment
d’entrevistes i d’altres elements es van
repartir i calendaritzar, amb diversos
moments clau: una roda de premsa
el 13 d’agost admetent que feia falta
molta més gent i admetent dificultats,
que va marcar un punt d’inflexió; i la
roda de premsa final, celebrada el 4
de setembre, en què es va destapar la
xifra d’inscrits de la Via 2013 per marcar un repte a superar en la recta final.
La Via va comptar amb més de 1.100
periodistes acreditats, 260 dels quals
de mitjans internacionals de 25 països.
L ’ H O R A .
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Ho hem fet bé
La gran capacitat de mobilització
i coordinació gràcies al treball en
xarxa de l’estructura territorial i al
treball en equip de la coordinació
nacional.
La manca total i absoluta
d’incidències en una manifestació
d’aquesta magnitud.
Complir al 100% els objectius
plantejats per fomentar les inscripcions amb el pla de comunicació fet un mes abans de la Via.

Ho podem millorar
Una gestió més eficaç del temps
permetria una intensitat més ajustada els últims quinze dies.
La transmissió de l’acte central
a tots els trams perquè tothom
s’assabentés del que estava
passant li hauria proporcionat un
valor afegit.
Més rapidesa per subministrar
material audiovisual als mitjans
hauria permès un ressò igualment
ampli però més immediat.

C A M P A N YA

Ignasi Termes
Responsable del projecte
Joan Serra
Responsable de premsa
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1.

Diagonal

En aquest recorregut, la V va arribar fins la plaça Pius XII. Es van desplegar 10 murals amb la imatge de líders mundials i la frase «El 9N, els
catalans votarem llibertat».

2.

Gran Via
Per aquest costat, la V arribava
fins a la plaça Sarah Bernhardt.
El vèrtex es tancava a la plaça de
les Glòries. A les 17:14 h la senyera
estava completament formada i
amb una perfecció que superava
totes les expectatives.

3.

Vèrtex
A les 17:14, dues capçaleres amb
els lemes «El 9N votarem» i «El
9N guanyarem» van avançar
per cada un dels carrers fins a
tancar completament el vèrtex.
En aquest moment, a l’escenari
dissenyat per Lluís Danés amb
947 urnes, el Cor Jove de l’Orfeó
Català i Lluís Llach van interpretar
la cançó «Ara és l’hora».
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4.

El vèrtex de la V estava format
per 10 nois i noies que el 9 de
novembre feien 16 anys i que
hauran pogut votar per primera
vegada aquest 9N. L’11S, a les
17:14, l’Emma Soler, el vèrtex del
vèrtex, dipositava un sobre a una
urna acompanyada de 9 joves
més nascuts el 9 de novembre
de 1998: Carles Garcia Ureta,
Marc Zammit Van Lotringen, Pol
Dalmau, Alba i Nil Teodoro Blaya,
Ivan Zurdo Vendrell, Laia Bosch
i Oliver, Laura Alonso González i
Neelam Berrocal.

L’urna

5.

El dia 11 es va habilitar un espai de
treball per als mitjans de comunicació proper a l’escenari, amb tarimes, zona de treball, rack de so
i de vídeo i espai per a les unitats
mòbils. La roda de premsa al hub,
del 4 de setembre, amb una crida
final per a superar les inscripcions
de l’any anterior, va servir també per confirmar l’interès dels
mitjans.

Comunicació

6.
El conjunt dels 11 km de recorregut de la V va ser recollit en una
imatge única: l’ortofoto. L’Institut
Cartogràfic de Catalunya va
desenvolupar aquest projecte,
coordinat per l’equip audiovisual
de l’ANC, amb una avioneta que
va recollir fotografies zenitals de
tot el recorregut i que va unificar
en una sola imatge d’alta definició. L’ortofoto es pot visitar al
web: http://via2014.assemblea.
cat/ortofoto/
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BASE DE DADES I CORREUS
CONTACTE PERMANENT
AMB ELS SIMPATITZANTS
Es tractava de transmetre els missatges de la campanya i mobilitzar els votants, captar els recursos necessaris de finançament i
captar i organitzar desenes de
milers de voluntaris.
El coneixement analític de la
nostra base de dades, juntament
amb dades externes, com per
exemple els resultats electorals
dels últims anys, ens ha permès
orientar de manera més eficient
les nostres accions. Des de la
selecció de les zones on calia fer
la Gigaenquesta, en base a les estimacions del nombre d’indecisos,
fins a la segmentació de perfils de
Facebook per adreçar campanyes
publicitàries.
La connexió amb els simpatitzants s’ha articulat a través de
molts canals: correus electrònics,
Whatsapp, SMS, trucades. En
totes aquestes vies de comunicació, les claus de l’èxit han estat
la monitorització i el testeig de
diferents estratègies. Així, abans
d’enviar un correu electrònic a
tota la base de dades, es realitzaven tests sobre grups de control,
amb diferents assumptes, emissors i continguts.
S’avaluaven els resultats tenint en
compte les obertures que havia
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tingut, el nombre de clics i, quan
es podia, el nombre de persones que realitzaven les accions
demanades (per exemple, fer
un donatiu). A partir d’aquestes
dades i de la conversió inferida
se seleccionava l’estratègia més
òptima.
En 24 hores, més del 40% dels
nostres simpatitzants obrien els
correus que els enviàvem. Amb
ajustos de contingut i la manera
de dur a terme accions (imatges
per apuntar-se a la Gigaenquesta,
vídeos compartits per a les xarxes
socials, botons gràfics per fer un
donatiu), entre un 5% i un 10%
dels receptors s’hi implicaven de
manera directa. Per això ha estat
possible contribuir, per exemple,
a garantir una assistència multitudinària a l’acte central de campanya.
Els missatges amb l’aplicació
Whatsapp i com a SMS es van
usar per reforçar les crides més
importants (sovint, s’enviaven
només a la gent que no havia
obert el correu, per optimitzar els
costos).
L’anàlisi i gestió de dades ha estat
un projecte clau d’una campanya
plenament contemporània que ha
superat els models de totes les
campanyes polítiques precedents
a Catalunya.

L ’ H O R A .
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Ho hem fet bé
Focus del web en la captació de
dades (amb formularis a primer
terme). Diverses funcions han
convertit el web en un motor
excel·lent de la captació de dades.
Captació de dades fora dels cercles habituals (Gigaenquesta).
Protocols molt segurs de seguretat i respecte absolut de la LOPD.

Ho podem millorar
Dificultats tècniques en els primers dies d’inscripció a la V van
alentir el ritme d’inscripcions.
La incertesa i la velocitat, en algunes ocasions van fer més difícils
els testos òptims per a totes i
cadascuna de les operacions comunicatives.
Algunes dificultats amb el duplicat de dades van provocar uns
quants enviaments repetits que
després es van evitar. Una interrelació més acurada entre diverses
fonts permetria un afinament més
eficaç.

C A M P A N YA
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1.

Codi per
a la democràcia
Vam preparar el web per a una
adaptació flexible que permetés
la distribució de cartells amb els
punts de votació i la seva impressió remota. Aquest és només un
exemple de l’ús de la programació al servei d’una enorme flexibilitat que ens havia d’assegurar la
posada a l’abast de moltes eines
que els simpatitzants podien
adaptar a la seva necessitat. La
campanya, des del seu camp
base, es va convertir en una tasca
facilitadora perquè tothom que
s’hi impliqués trobés mecanismes
útils de participació.

2.

Botons directes
Hem emprat una diversitat suficient de botons i recursos per
incitar a l’acció. Les nostres crides
a l’acció sempre estaven orientades en els textos i es mostraven
amb un disseny clar que ha posat
a l’abast de tothom l’opció de ser
part de la campanya, amb moltes
possibilitats. Vam assajar textos
interns dels botons i vam provar
quin aspecte funcionava millor.

Hem fet servir textos curts i
textos més llargs però sempre
orientats a un assumpte específic.
Hem emprat correus d’aspecte visual, basats en imatges clicables, i
també correus sense cap element
de disseny fora de la signatura
manuscrita. Hem donat un to
personal als correus amb la signatura dels diversos responsables
de cada projecte i hem reservat
la firma de les presidentes de les
entitats impulsores per a ocasions
significatives.

3.

Formes variades
d’un missatge
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4.

Arreu del país
Hem gestionat la inscripció de
voluntaris per detectar a quines
àrees era més necessària una
acció de crida o d’ajuda des de
zones properes. Sabíem sempre a
quins punts comptàvem amb més
voluntaris i això ens ha permès
planificar les accions amb més
eficàcia. De la mateixa manera,
disposàvem d’altres mapes d’ús
intern amb informació sobre suports diversos per zones geogràfiques.

5.

Atenció constant
Una mostra dels correus més
representatius i els resultats que
van obtenir ajuda a entendre la
funció important d’aquesta via
de comunicació amb els simpatitzants que s’havien implicat en
alguna acció de la campanya. En
vermell es destaquen els correus
destinats a captar recursos i de
color groc s’indiquen els que
tenen a veure amb la gestió del
voluntariat. En total, s’han enviat desenes de correus de tota
mena per assegurar que el flux
d’informació era constant i que
les persones inscrites a diversos
projectes de la campanya eren
ateses com calia.
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P R OJEC T E S

#SÍoSÍ
LA IMPRESSORA DELS SOMNIS D’UN PAÍS

PRES ENTAC I Ó

#SÍoSÍ
LA IMPRESSORA DELS SOMNIS
D’UN PAÍS
Ho hem fet bé
Per tal de completar les accions
de relació directa amb els votants, la campanya ha requerit un
paraigua publicitari que la fes visible per a la població en general
i en reforcés la notorietat.
En la recerca duta a terme, explicar i argumentar els beneficis de
la independència apareixia com
un repte clar i alhora rellevant tant
pel votant indecís com per mobilitzar els nostres simpatitzants.
A més, enfront de la política de
la por del no i la incertesa calia
generar un corrent positiu d’il·lusió
sense caure en promeses buides.
Per assolir aquests objectius, s’ha
optat per un plantejament senzill
però que va demostrar ser molt
efectiu: convertir la campanya publicitària en un altaveu dels somnis de la gent d’aquest país. Així,
preguntant a tothom per les seves
prioritats i desitjos per un país nou,
s’ha creat una campanya basada
exclusivament en testimonials.
Les creativitats han tingut
una alta rotació per evitar repeticions i s’han triat llocs adequats
per a cada expressió (la menció
als aeroports es veia al Prat, els
mòduls d’economia es publicaven
a la secció corresponent dels diaris). S’han combinat reclamacions
molt serioses amb altres de més
fresques que aportaven espontaneïtat i bon humor, d’acord amb
el criteri d’una campanya positiva
basada en la imatge dels somriu-

A R A
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res. En aquest sentit, les falques
radiofòniques imitaven una conversa de contestador.
En coordinació amb el projecte
del «País Groc» i amb el pla de
mitjans, es va estendre una mostra significativa d’aquests desitjos
en suports molt variats i en espais
que mereixien l’atenció immediata de tothom i en particular dels
mitjans de comunicació.
El pla de mitjans es va iniciar el
dia 1 d’octubre i va durar fins al
dia 9 de novembre, buscant la
màxima notorietat.
S’ha donat prioritat a suports
exteriors. Més del 50% del pressupost s’ha destinat a aquestes
accions. La resta s’ha destinat a
mitjans convencionals (premsa
gràfica i ràdio) i internet.
La campanya exterior va topar
amb moltes dificultats a causa de
les restriccions de publicitat per
al contingut de caràcter polític.
Per això es van desenvolupar accions singulars que tinguessin
una àmplia repercussió com ara
la lona de la Pedrera i el bus de
campanya, que circulava ininterrompudament per Barcelona.

Àmplia presència exterior gràcies
a la diversitat de suports.
Accions de gran repercussió nacional i internacional: lona Pedrera.
Ràpida adaptació a les dificultats
generades per l’anul·lació de determinats suports.

Ho podem millorar
La incertesa va impedir en algun
moment una planificació més
acurada dels suports.
Sense les restriccions excessives
a causa de normatives i també
de la voluntat d’algunes empreses, que es negaven a contractar
determinats espais publicitaris a
causa del seu contingut, la campanya hauria arribat més enllà.
Un context polític menys dinàmic
hauria permès una planificació de
mitjans més estable.

Ferran Civit, Eva Calvet,
Jordina Boix
Responsables del projecte

En una situació més estable
s’hauria pogut fer una inversió
més elevada però, davant del
dinamisme del context polític, es
va actuar amb prudència i sota el
criteri d’estalviar recursos.
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1.

Cobertura combinada de suports
per a garantir la presència de
la campanya a la ciutat de Barcelona i Àrea Metropolitana, on

Àmplia visibilitat

2.

s’agrupen els principals volums
de població. Cobertura a la resta
de territori especialment amb
opis (1.349 a tot Catalunya).

Els espais publicitaris s’han complementat amb els cartells a columnes i botigues, donant proximitat i presència a carrers i barris.
En total s’han enganxat més de
50.000 cartells. A Barcelona s’ha
fet de forma professionalitzada,
per a garantir tota la ciutat, i a la
resta del territori amb l’ajut de
voluntaris s’han distribuït 50.000
cartells més.

La proximitat
com a prioritat

3.

El Xamfrà
de Catalunya
La lona de la façana de la Pedrera
és l’acció exterior més gran i de més
repercussió internacional. Espai emblemàtic que ha situat la campanya
pel sí com un procés sense precedents en un context difícil d’incertesa
política. Juntament amb aquesta
també es es va col·locar una gran
lona al Portal de l’Àngel.
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4.

Bus de
campanya

La dificultat de tenir presència de
publicitat exterior a la ciutat de
Barcelona ha impulsat la creació
del bus de campanya, que circulava cada dia de forma ininterrom-

5.

puda per la ciutat i àrea metropolitana, reforçant aquelles ciutats
on hi ha hagut més dificultats per
a posar publicitat. Per exemple
Badalona i Cornellà.

Es va contractar el túnel que
connecta les estacions de FGC
i Renfe a la plaça Catalunya.
Vint-i-dos metres lineals amb els
missatges de la campanya #SÍoSÍ.
Coincidint amb el 12 d’octubre
tot el vinil es va arrencar en una
acció vandàlica.

Pas de
multituds

6.

Presència als principals mitjans de
la premsa generalista nacional (La
Vanguardia, El PuntAvui, El Periódico i Ara) i en els diaris esportius
(El Mundo Deportivo i Sport). Ha
representat el 25% de la inversió
en publicitat. El llançament de la
campanya publicitària ha sumat
l’acció exterior amb els mitjans
impresos, la ràdio i les accions del
«País Groc».

Premsa

7.

Hi ha 15 models diferents de falca
que s’han emès principalment a
RAC1 i Ràdio FlaixBac. A causa
del contingut polític de la campanya, els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals n’han quedat exclosos.

Ràdio
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P R OJEC T E S

PAÍS GROC
UN MISSATGE QUE ES DIU PANTONE 109C

PRES ENTAC I Ó

PAÍS GROC
UN MISSATGE QUE ES DIU
PANTONE 109C
Ho hem fet bé
Es va plantejar com una extensió
de la campanya i alhora com un
possible substitut en el cas hipotètic que quedés afectada per
una acció de l’Estat. Fins i tot es
va preveure la possibilitat d’inserir
anuncis als mitjans que no fossin
res més que una pàgina d’aquest
color. Per tant, es basava en el
sobreentès.
El seu poder no s’ha adreçat
tant a convèncer indecisos com
a animar els propis. Es tractava
d’oferir un element catalitzador
que permetés identificar i aglutinar sense necessitat de paraules
ni eslògans.
El color groc és el mateix que s’ha
fet servir de manera extensa al
conjunt de la campanya (Pantone 109C). L’origen més proper es
troba en la Via Catalana 2013 i el
més remot en l’escarapel·la groga
dels austriacistes.

color de la campanya per reforçar
el seu caràcter omnipresent. Des
de la seu central de campanya es
van redistribuir materials però per
damunt de tot es va convidar els
equips territorials a desenvolupar
les accions pertinents amb idea
pròpia.
Es va oferir un catàleg d’accions
possibles però es deixava que
des de cada àmbit del territori es
prenguessin decisions basades en
la imaginació, sempre que hi hagués respecte i se seguís el criteri
del civisme, com així va ser.
Desenes de municipis s’han implicat en aquest projecte. S’han
engalanat elements diversos de
l’espai públic, sempre amb la promesa clara de retirar els materials
després de la campanya. S’han
pintat murals, penjat domassos i
pancartes, s’han fet llaçades amb
plàstic i s’han guarnit estàtues i
monuments.

L’objectiu era pintar el país del

L’adaptabilitat de la campanya a
escenaris molt diversos.
La flexibilitat que ha permès dur a
terme accions amb pocs recursos
econòmics.
El civisme ha presidit l’acció, tot
i les falses acusacions en sentit
contrari per part del PP a Badalona, Terrassa, Tarragona i altres
indrets.

Ho podem millorar
La coordinació logística millorada
podria escurçar encara més els
terminis de distribució de material pel territori.
Potenciar més accions impactants
amb suport organitzatiu nacional en les àrees metropolitanes
potser hauria fet créixer la rellevància.
L’operatiu hauria sobreviscut
millor a moments d’incertesa amb
una empenta encara més potent
cap als àmbits territorials.

Ferran Civit
Responsable del projecte
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1.

Pintar
un poble
L’acció més espectacular va ser
també una de les primeres i havia
de servir per donar exemple de
les possibilitats. Molts veïns van
acceptar la proposta de pintar les
seves cases de groc, amb la condició que després de la campanya
fossin repintades del color blanc
que els és característic i que ha
fet del poble un lloc singular.
L’acció va comptar a més amb la
presència de personalitats, que hi
donaven suport i feien públic un
manifest cultural.

2.

Tothom sap que els actors solen
tenir certa aversió al color groc,
que els supersticiosos consideren
que porta mala sort. I tothom sap
que als festivals de cinema les
catifes de recepció són de color
vermell, en record del vellut i el
robí. Doncs bé, les dues tradicions
es van trencar quan el Festival
de Cine de Sitges va acceptar la
seva implicació en la campanya
posant una catifa groga a la porta
principal. La gala, a més, es va fer
damunt d’un escenari groc.

Festival amb
catifa groga

3.

Arreu del país es van col·locar
elements grocs, inofensius, damunt de moltes estàtues que a
cada lloc tenen un cert renom
local. Es tractava que no fessin
malbé cap element, com així va
ser, i que demostressin la capacitat d’acció escampada pel territori. Ha estat una manera de «visualitzar» les zones amb la presència
de la campanya.

Estàtues
grogues
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Edificis singulars de tot el país
han triat el groc per a la seva incorporació a la campanya. Alguns
amb pintura, d’altres amb domassos (com la Seu Vella de Lleida) i
d’altres amb plàstics que els han
cobert de manera provisional.
Amb aquest color s’han il·luminat
els ponts sobre l’Ebre a Amposta,
el castell de Torroella de Montgrí, l’Ajuntament de Girona per
Sant Narcís, el Palau Nacional de
Montjuïc durant l’acte final de
campanya i tants d’altres, com la
lona groga que es es va posar a la
plaça Major de Vic. El groc va ser
també el color de les flors que es
van enviar als regidors de Badalona i de les plantes que es van
regalar als vianants al Garraf.

4.

Groc és el color

5.

Persistència
groga
A la intersecció més transitada de
país, allà on es troben l’A2 i l’AP7,
a Martorell, hi va haver una pancarta groga gegantina que uns
brètols (segurament amb ideologia política) van destrossar. Però
es va refer i es va tornar a posar,
com va passar a tants llocs on els
elements grocs i les pancartes
eren atacats per grups vandàlics
que es deixaven veure a les xarxes socials en imatges on duien la
cara coberta. Aquesta pancarta
és l’exemple que representa tots
els murals i domassos, tots els
elements grocs que els voluntaris
del territori han posat a desenes
de municipis.
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L’acte final de campanya va
comptar amb l’última acció del
projecte «País Groc» quan centenars de persones van deixar anar
un globus d’aquest color inflat
de tal manera que al cap de poc
hi havia damunt la multitud que
s’havia congregat a l’avinguda
Maria Cristina de Barcelona un
núvol volador de color groc. Va
ser una referència clara a les ganes que el país voli lliurement.

6.

El groc fins
al cel

7.

Veritat
o no
Per impulsar l’acció al territori
s’han fet circular per les xarxes
socials digitals imatges de monuments i espais coneguts com si hi
hagués hagut una acció del tipus
«País Groc». Així, es va simular
que l’estàtua de Colom de Barcelona havia quedat tintada amb
el color de la campanya. S’han fet
servir imatges que permetessin
endevinar de seguida que no eren
reals, per no desmerèixer les accions de debò, i per animar la gent
a emprendre les seves accions.
S’han fet córrer amb l’etiqueta
(hashtag) #paísgroc, que va arribar a 49.681 perfils i que va tenir
un àlbum propi a Flickr.
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8.

Als diaris
Alguns mitjans catalans es van
sumar a la iniciativa i van incorporar el color de referència a les
seves pàgines. Així ho van fer El
Punt Avui i el setmanari Presència, encartat en diferents mitjans
regionals que arriben al 60% de la
població, o els setmanaris regionals Nova Conca (Conca de Barberà), El Vallenc (Alt Camp), El
3 de Vuit (AltPenedès) i La Fura
(Alt i BaixPenedès).
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GIGAENQUESTA
ARA ÉS L’HORA D’ESCOLTAR TOTHOM
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GIGAENQUESTA
ARA ÉS L’HORA
D’ESCOLTAR TOTHOM
Ho hem fet bé
«Gigaenquesta» és el nom que
hem donat a una campanya de
porta a porta destinada a visitar totes les cases de Catalunya.
L’objectiu era escoltar a totes les
persones que viuen a Catalunya per oferir una oportunitat a
tothom de dir com vol que sigui
el país nou.

informació considerada de caràcter polític. Tot i això, hem aconseguit aplegar uns quants centenars
de milers de resultats que publicarem més endavant.

Per això teníem clar que no
volíem convèncer ningú sinó, tot
al contrari, escoltar tothom. La
Gigaenquesta, més que un porta
a porta més o menys convencional, ha estat el procediment de la
campanya per obrir les orelles i
posar-se a disposició de tothom
que volgués participar en aquesta
conversa gegantina.
Ha constat d’un qüestionari de 6
preguntes sobre els assumptes
que sabem que preocupen moltes persones i de manera singular
aquelles que encara dubten sobre
els beneficis de la independència:
la corrupció, la crisi econòmica, la
relació amb la Unió Europea, les
polítiques socials i l’ús de la llengua. També preguntàvem sobre
la intenció d’anar a votar el 9N i si
es tenia el vot decidit.
Una qüestió que feia més complexa la conversa era el caràcter
restrictiu de la normativa sobre
protecció de dades (LOPD) per a

El projecte s’ha basat en una
estructura territorial desplegada
en cascada, amb un responsable
d’equip que coordinava equips
de fins a 30 voluntaris. Les visites
a les llars es feien en parella i a
cada parella li corresponien entre
60 i 100 llars. Aquests equips es
van registrar prèviament segons
la normativa legal i se’ls va proporcionar la formació adequada.
A més, s’ha donat un aire festiu
a l’enquesta, amb la convocatòria freqüent d’un acte popular associat a l’acció: esmorzar,
vermut o dinar, amb parlaments o
actuacions musicals. A més, s’ha
comptat amb el suport de personalitats.
Estimem que hem arribat a més
d’1 milió de llars de tot Catalunya,
amb la implicació d’uns 30.000
voluntaris i gairebé 3.000 responsables d’equip. La Gigaenquesta
ha demostrat que és possible fer
un porta a porta d’alta qualitat i
d’ampli abast, i ha estat una acció
pionera en les campanyes de naturalesa política a Catalunya.

Hem generat centenars de milers
de converses entre persones que
pensen diferent. Les persones
que hi han participat ens descriuen
aquestes visites com una experiència estimulant i enriquidora.
Hem rebut un volum de respostes
molt alt, que proporciona un material de relleu de cara a entendre
com volen moltes persones que
sigui el país nou.
Hem posat en marxa una operació d’alta complexitat en un
temps breu.

Ho podem millorar
Una planificació encara millorada
garantiria una distribució de materials molt més ràpida i acurada.
La prolongació del projecte en
el temps permetria multiplicar el
nombre d’onades i proporcionaria
uns resultats més amplis.
El procés de registre i classificació d’enquestes es podria accelerar per avançar el lliurament de
resultats.

Roger Bujons
Responsable del projecte
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1.

El kit
Hem editat 100.000 carpetes
amb el material necessari per
realitzar enquestes, entre 30 i 50
per carpeta. Tots aquests continguts han estat produïts, avaluats
i distribuïts amb una combinació
d’equips professionals i voluntaris.
Hem comptat amb una important
operativa de recepció, emmagatzematge i distribució de 100.000
carpetes fins al seu corresponent
municipi.

2.

Gent
preparada
Hem generat accions de captació
i impuls del voluntariat, especialment per xarxes socials, a base
de cartells, infografies o vídeos.
Hem comptat amb un equip de
formadors que ha rebut i efectuat
formacions en cascada. A la imatge, el pavelló de Fontajau (Girona), el passat 4 d’octubre.

3.

Convocatòries
personalitzades
Hem fet convocatòries als voluntaris de cada població. Destaquem les convocatòries de
Martorell (1 d’octubre), Badalona,
Reus o Girona (4 d’octubre), Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels o Terrassa (11 d’octubre),
l’Hospitalet de Llobregat o Tarragona (18 d’octubre) i Lleida (25
d’octubre).
A R A
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4.

Parelles
organitzades
Les visites en parella es feien a
la relació de timbres indicats a la
carpeta de cadascú. Les portes
d’un edifici es trobaven sempre a
la mateixa carpeta. Les enquestes
es duien a terme a les portes de
cada casa, i tenien una durada
d’entre 3 i 5 minuts.

De cara a aconseguir més ressò i
millorar l’efecte crida, des d’«Ara
és l’hora» hem impulsat l’acció en
diverses tongades, especialment
els diferents dissabtes d’octubre:
4 d’octubre (80 municipis), 11
d’octubre (300 municipis), 18
d’octubre (400 municipis), 25
d’octubre (100 municipis), combinades amb sortides entre setmana. En destaquem les massives
sortides de Gigaenquesta a Martorell, Badalona, Santa Coloma de
Gramenet, Reus, Lleida, Castelldefels, l’Hospitalet de Llobregat,
Girona o a diferents districtes de
Barcelona.

5.

Sessions
multitudinàries

6.

Retorn i entrada
de dades
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franqueig per facilitar la tramesa de respostes. Hem rebut més
de 15.000 respostes per aquesta via. Comptem amb 25 punts
d’entrada de resultats arreu del
país amb més de 400 voluntaris.
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VOLUNTARIAT
LA FORÇA DE LA GENT
Ho hem fet bé
La campanya ha considerat el voluntariat com el seu element clau
i més dinàmic. Sense les desenes
de milers de persones que han
entregat el seu temps desinteressadament a la campanya, moltes
accions de caràcter multitudinari
no s’haurien pogut emprendre
amb èxit, especialment la Gigaenquesta i la Marató 9N.
L’objectiu inicial era assolir la xifra
de 100.000 voluntaris. Per això la
captació de voluntaris es va iniciar al mes de juny, coincidint amb
amb el llançament de la campanya. Aquesta circumstància va
provocar, però, que aquest projecte s’associés més a la logística
de la V que no pas a la campanya
per guanyar el 9N.
Després de l’11S, i amb la consulta a l’horitzó, es va replantejar la campanya de captació de
voluntariat. Ja no es preguntava
als possibles voluntaris quines
tasques preferien acomplir ni se’ls

demanava de quin temps disposaven sinó que es feien crides obertes per desenvolupar les accions
necessàries de cada moment.

Hem aconseguit un nombre de
voluntaris major que cap altra
campanya política feta mai a Catalunya.

Entre els dies 12 i 19 de setembre, aprofitant l’embranzida de la
Diada, es va incrementar la crida
amb una campanya als mitjans
de comunicació, es van editar
materials que incloïen formularis
d’inscripció i es va comptar amb
el suport de personalitats que
donaven la cara. En només una
setmana es va multiplicar per
quatre el nombre de voluntaris:
es va passar de 5.000 a més de
20.000.

Hem motivat i mobilitzat els voluntaris, els quals han tingut sempre un excel·lent grau de compromís i disposició.

Els més de 73.000 voluntaris
inscrits han portat a terme totes
les tasques que se’ls han assignat, sempre amb un somriure.
Mai abans cap altra campanya
política a Catalunya havia tingut
aquesta força de base. I aquest
és el major patrimoni i el major
èxit d’«Ara és l’hora».

Hem garantit que totes les accions de la campanya que requerien aquesta força es fessin sempre
amb el nombre de voluntaris necessaris.

Ho podem millorar
No hem assolit l’objectiu dels
100.000 voluntaris inscrits.
Proposar tasques alternatives als
voluntaris que s’ofereixen amb
compromís però que no se senten
aptes per a les feines que s’han
dissenyat.
La coordinació en cascada al territori pot trobar vies encara més
efectives.

Anna Rosenfeld
Responsable del projecte
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1.

Els
voluntaris
sempre hi
han sigut

Aquesta és la noció que es va
mirar de transmetre a tothom. En
efecte, el compromís de moltes
persones ja havia fet possible
que hi hagués èxits molt notables
abans d’aquesta campanya. Qui
va omplir els trams de l’Ebre de
la Via Catalana l’any 2013? Qui va
fer possible la campanya «Signa un vot»? Aquesta idea era
essencial per fer entendre que el
nucli de voluntaris partia d’una
llavor molt real, potser no tractada amb esperit organitzatiu, però
molt viva arreu del país. El passat
recent era la palanca a favor del
moviment dels voluntaris.

2.

Voluntaris fan voluntaris
De manera regular s’han fet crides per animar cada
voluntari a aconseguir-ne més. Aquest procediment
va funcionar de manera més activa, sobretot, en la
primera fase de la campanya, quan era imprescindible
créixer sense especificar encara amb precisió el tipus
de missions que se’ls podien assignar.
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Centenars de milers de persones
han rebut correus des de la campanya. Però els 73.000 voluntaris
tenien a més un butlletí intern
exclusiu que els mantenia al dia
de les accions més destacades de
la campanya. D’aquesta manera,
degudament informats, han
pogut actuar com a autèntic grup
d’avantguarda, disposats a omplir
les places quan calia i dur a terme
missions complicades en escenaris gens confortables. La comunicació amb els voluntaris ha estat
un element clau de l’acció de
campanya.

3.

Butlletí
exclusiu

4.

Per aconseguir el màxim nombre
de voluntaris possible, es van
distribuir fulls d’inscripció al voluntariat als autobusos que duien
persones a Barcelona per assistir
a la V, el dia Onze de Setembre.

Inscripcions
al bus

5.

Marató de
Voluntaris
Després de l’11S, vam concentrar tots els nostres esforços a sumar el
màxim nombre de voluntaris per fer possible la segona fase de la campanya, amb el 9N com a objectiu. Per això vam organitzar la Marató
de Voluntaris entre els dies 12 i 19 de setembre. La comunicació de la
campanya va posar el focus en aquest objectiu. El resultat va ser que
vam multiplicar per 4 la xifra de voluntaris que hi havia als marcadors
en aquell moment.
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6.

Amb la Llei
i el Parlament
Centenars de voluntaris van assistir a la concentració que es va fer
davant del Parlament el dia que
s’aprovava la Llei de Consultes. Es
va aprofitar aquesta concentració
per aconseguir més voluntaris i
també perquè els voluntaris que
ja hi havia demanessin donatius a
la gent que havia acudit a l’acte.

7.

La mobilització
El 30 de setembre, l’endemà de la
suspensió de la consulta per part
del Tribunal Constitucional, vam
iniciar la campanya cap al 9N i ho
vam fer amb una concentració
molt important davant de tots els
ajuntaments del país. De manera
significativa, la concentració a la
plaça de Sant Jaume va comptar amb una presència molt important de voluntaris, que feien
d’avantguarda. Tot i les condicions meteorològiques, tots ells
van resistir estoicament la pluja,
que en alguns moments va ser
molt intensa. Aquesta circumstància va conferir als voluntaris, i de
passada a la campanya, un cert
caràcter èpic que després seria
molt profitós.
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Un equip impressionant de 500
persones voluntàries va repartir
en un sol dia un total de 500.000
exemplars del «Diari de la participació». Per dur a terme aquesta
tasca, els responsables de cada
punt de distribució es van situar
al seu lloc a les 06:00 hores i la
resta de l’equip hi va ser des de
les 06:30. D’aquesta manera,
es va fer la distribució a mà als
accessos del metro i altres transports públics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a Tarragona.
Un equip d’emergència va fer el
repartiment de 45.000 exemplars
en el torn de tarda.

9.

Ben d’hora,
ben d’hora

10.

El paper dels voluntaris a la
Gigaenquesta ha estat clau per
escoltar com la ciutadania vol que
sigui el país nou. S’han fet crides
convocant a fer la Gigaequesta a
les ciutats amb un major nombre
d’habitants, com Badalona, Santa
Coloma de Gramenet, Hospitalet
de Llobregat, Tarragona i a molts
municipis més. Ha estat una de
les tasques més visibles del cos
de voluntaris.

Més de 30.000
voluntaris arriben
a més d’1 milió
de llars

11.

Amb el telèfon
enganxat
a l’orella

Els voluntaris també han respost a la crida per fer trucades i informar
els ciutadans dels detalls de la votació del 9N. Amb la suma dels voluntaris que han participat en la Marató 9N, des de casa o des del Centre
de Trucades, s’ha pogut contactar amb 1.487.870 persones.
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12.

Guardioles
pels donatius

El voluntariat també va tenir
un paper molt destacat el dia
19 d’octubre, quan es feia l’acte
central de campanya a la plaça
Catalunya de Barcelona. Es van
fer centenars de guardioles amb
capses de cartró perquè uns
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Era tan important la quantitat
recollida com la demostració que
la campanya era possible amb el
suport de tothom. Va ser un èxit
rotund i totes les guardioles es
van omplir.
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PERSONALITATS
POPULARITAT PER
IMPULSAR ACCIONS
Ho hem fet bé
L’objectiu d’aquest projecte ha
estat aconseguir el suport a
la campanya de personalitats
reconegudes públicament en
algun àmbit professional, social o
institucional. La seva implicació
pública ens ha donat més notorietat.
Estratègicament, s’ha prioritzat la
presència de «cares conegudes»
en aquelles accions que podien
tenir repercussió mediàtica, per
assegurar que aquestes persones
esdevinguessin ambaixadores
de la campanya i multiplicadores
de vot de cara al 9N. En aquest
sentit, la presència de personalitats s’ha concentrat bàsicament
en el format digital (web i xarxes socials), en els actes central,
final i sectorials de campanya i
en altres accions amb rellevància
mediàtica.

Al mateix temps, s’ha fet un esforç per assegurar que hi havia de
manera equilibrada la presència
de representants de les formacions polítiques partidàries del
procés a tots els actes rellevants.
Fer evident la unitat de la societat civil i la política ha estat un
objectiu clau i es va complir fins
al darrer dia. Fins i tot en el moment més complex per a aquest
objectiu, a causa del context,
es va mantenir l’esperit i durant
l’acte central del 19 d’octubre hi
va haver una representació important d’aquesta procedència.
Més de 350 personalitats de tota
mena han col·laborat o participat
en accions de la campanya, si es
compten persones dels àmbits
cultural, esportiu, social, així com
representants institucionals i de
les diverses formacions polítiques.

Mantenir un contacte permanent i
rigorós amb totes les formacions
polítiques partidàries del 9N, per
assegurar i organitzar la presència dels seus representants de
partit i institucionals en els actes
de la campanya.
Ampliar les cares conegudes
del món social i cultural que han
donat suport al Sí-Sí, més enllà de
les persones que ja s’havien significat durant els últims anys.
Establir un operatiu ràpid per
aconseguir suports de personalitats en poc temps per a actes o
accions rellevants.

Ho podem millorar
Aconseguir suports a la consulta que
fossin partidaris d’opcions diferents del
doble sí. La marca de la campanya era
tan clara a favor del sí que hauria calgut
una marca més orientada a la participació per obtenir aquests suports.
Donar resposta a totes les demandes del territori d’aconseguir
personalitats per als seus actes. Una
planificació més acurada d’aquests
actes hi hauria ajudat, així com
l’orientació en la cerca de personalitats des de la proximitat geogràfica.
La urgència d’algunes peticions atabalava a vegades les personalitats
que ens donaven suport.

Jordi Lon
Responsable del projecte
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1.

Voluntaris tu
com ells
Aquesta era la idea clau que
es volia transmetre. Si els més
famosos es podien fer voluntaris, tothom se’n podia fer. Amb
aquest principi, s’han fet insercions de publicitat als mitjans
impresos i s’ha llançat una campanya que havia de multiplicar el
nombre de voluntaris.

2.

Donen
la cara
Una cinquantena de personalitats
han aportat la cara al web i van
aportar la seva frase de desig
sobre com volen que sigui el país.
El seu testimoni anava barrejat
amb el de persones voluntàries
de manera que han renunciat a
un protagonisme exclusiu i han
acceptat d’aparèixer en llocs
menys visibles però igualment
rellevants.
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3.

Presentar
i acompanyar
Les personalitats han entomat
papers molt diferents en els actes
que ha convocat la campanya.
Des de fer de presentador fins a
simplement omplir una fila zero de
convidats per demostrar l’adhesió
de gent coneguda a la campanya.
Es van cercar personalitats dels
entorns cultural, social i polític per
a gairebé tots els actes, i per a la
trobada sobre cultura que coincidia amb l’acció de pintar cases a
Poblenou del Delta.

4.

Es va aconseguir el suport de
moltes personalitats en actes
molt concrets com la Gigaenquesta i la Marató, que eren
exigents perquè requerien el
compromís d’anar a una població
i fer un «porta a porta» complex
o parlar per telèfon amb persones
desconegudes. Totes les persones
que han participat en aquesta
acció n’han quedat satisfetes tot
i que era una tasca d’exigència
elevada.

Pregunta
i telefona
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INDECISOS
SUMAR 500.000
PERSONES AL SÍ-SÍ
Ho hem fet bé
Catalunya compta amb opinions
molt diverses sobre la necessitat
d’assolir o no la independència.
A grans trets, podem dir que hi
ha tres grans grups: els que són
independentistes «des de sempre», els que se n’han fet durant
els últims anys i singularment a
partir de la sentència del TC l’any
2010, i un grup de persones que
de cap de les maneres optarà mai
perquè Catalunya i Espanya siguin
dos estats.
Enmig, però, hi ha un quart espai,
considerablement nombrós, que
se situa entre l’opció del NO i la
del SÍ, sense un posicionament definitiu. És en aquest sector on era i
és necessari fer una bona campanya per assolir 500.000 vots més
pel SÍ-SÍ. Aquest ha estat l’objectiu
principal del projecte.
El grup dels indecisos és també
heterogeni i per això vam iniciar,
amb el suport del politòleg Jordi
Muñoz, un conjunt de processos
d’investigació qualitatius i quantitatius. Durant l’estiu vam desenvolupar un últim estudi quantitatiu,
amb 12.000 telefonades, que ens
van donar una mostra de 4.000
«indecisos». Vam fer-los qüestionaris de 20 minuts i 47 preguntes
per entendre les seves motivacions i quins eren els frens del
votant indecís.

A R A

É S

De les respostes, se’n van derivar
sis «grups tipus» sobre els quals
vam fer els respectius plans de
comunicació i acció. Les accions
s’han dut a terme de vegades
des de la mateixa campanya i, en
alguns casos, s’han coordinat amb
altres actors més ben capacitats
per desenvolupar-les. El focus el
vam posar en sectors clau com ara
la «gent gran», els «progressistes»
i el «jovent».
Algunes xifres permeten entendre
la magnitud d’aquestes set setmanes de campanya. S’han ofert
80.000 fulls volants al territori
perquè fossin repartits entre els
joves. S’han fet 50 xerrades en
casals de gent gran i diversos
actes sectorials amb centenars
de persones, tant per a persones
progressistes com per a joves.
S’han encartat 50.000 exemplars
d’arguments pel SÍ-SÍ des de
l’esquerra i s’han produït 40.000
cartells amb persones reconegudes en àmbits municipals a favor
del doble sí. El projecte ha demostrat que és possible passar de
l’anàlisi basada en dades estadístiques reals a l’acció concreta
segmentada de manera molt
eficaç.

Consolidació de la col·laboració
amb projectes estratègics com
«Esquerres pel SÍ-SÍ» o «Generació SÍ-SÍ».
Hem arribat a sectors que no són
en els cercles de «comoditat» de
l’independentisme de base transversal.
Tenim més coneixement sobre quina és la posició i l’opinió
pública de les persones que a
dia d’avui encara no aposten de
forma inequívoca per la independència.

Ho podem millorar
La campanya de «gent gran» i la
de «joves» mereixien un recorregut més ampli i profund.
Aquest àmbit podria reforçar més
bé la connexió amb la resta de la
campanya.
Una campanya adreçada a la
població migrada recentment
hauria ajudat a complir més bé
els objectius.

Lluc Salellas
Responsable del projecte
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Elaboració de cartells amb la
imatge de persones conegudes
en l’entorn local i els seus motius
per votar sí a la independència.
L’acció es va dur a terme sobretot
en ciutats grans on el percentatge
d’indecisos es considerava elevat.
Els cartells van circular per xarxes
socials d’internet i es van enviar
l’última setmana al territori per al
seu corresponent ús en torres i
parets.

1.

Líders
locals

2.

Elaboració de pissarres i retoladors perquè al territori es repartís
a les botigues i espais de referència de consum i d’ús en els pobles
i ciutats. La idea era que persones
de prestigi i que regenten espais
amb molta presència de veïns
i veïnes posessin i escrivissin el
motiu pel qual votarien SÍ-SÍ el
9N. El disseny era el mateix que
els dels pòstits.

Per escriure
amb llibertat

3.

Ajudant
«Esquerres
pel SÍ-SÍ»

Col·laboració en alguns detalls
de producció i edició de material.
Compartir perspectives i anàlisis
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van assistir Muriel Casals i Carme
Forcadell.
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4.

Parlant amb
la gent gran
Organització de 40 xerrades en
Casals de Gent Gran, especialment de zones tradicionalment
amb votants catalanistes i conservadors. Les xerrades han comptat
amb una mitjana de 40 persones
i han tingut majoritàriament bona

5.

Hem ajudat a desenvolupar
a nivell tècnic les propostes i
decisions de la plataforma que
també vam ajudar a crear en
col·laboració amb persones concretes i amb l’ANJI. Igualment,
ens hem fet càrrec també de les
despeses dels materials produïts
com ara els fulls volants o de
l’acte central, que va ser un concert el dia 7 de novembre a la nit.

Suport tècnic a
«Generació SÍ-SÍ»

6.

Acte de dones
lliures

A R A

receptivitat. A més a més, per
poder fer aquestes xerrades, organitzades en tres setmanes, s’ha
elaborat un material “Prezi” i un
parell d’audiovisuals que continuen essent vàlids per al seu ús
en campanyes futures.
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Conjuntament amb activistes de
Ca la Dona vam organitzar l’acte
«Dones lliures en un país lliure»,
que va servir per projectar la
Catalunya independent com un
espai on poder garantir més drets
per a les dones i combatre les
desigualtats de gènere existents i
també les polítiques retrògrades
proposades pel govern espanyol.
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7.

Amb la col·laboració i el lideratge
d’Eduard Vallory, vam aconseguir
presentar un manifest de 25 personalitats internacionals a favor
del dret a decidir entre les quals
destaquen Desmond Tutu, Noam
Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel o
Dario Fo. Més informació al web:
letcatalansvote.org

Let Catalans
Vote

8.

Nota episcopal

Diversos col·lectius i corrents interns de l’església catòlica van aconseguir un posicionament conjunt dels bisbes catalans a favor del 9N. Des
de la campanya hem ajudat a través de xarxes socials aquesta iniciativa
i d’altres similars a tenir més incidència socialment.
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ACTES I TERRITORI
ESPAIS DE TROBADA
ARREU DEL PAÍS
Ho hem fet bé
La connexió més clara amb les
organitzacions territorials de les
entitats impulsores, així com amb
grups de suport sorgits arreu
del país, han estat els actes de
caràcter local, que tenien la missió
d’aplegar simpatitzants de la
campanya, captar fons i voluntaris
i redifondre els elements centrals
de l’argumentari, al mateix temps
que s’ajustava amb missatges
pertinents la màquina dels somnis que s’havia posat a l’abast de
tothom.
Fins a la cita de la V a Barcelona
es va oferir cobertura a centenars d’actes territorials i després
d’aquesta data se’n van fer uns
quants centenars més, en formats
variats, que permetien mantenir
viva la campanya fins i tot en els
entorns de més incertesa.
Sopars i altres àpats, diàlegs en locals propis, exposicions i subhastes han servit per convocar moltes
persones i implicar-les en la campanya. També s’ha donat suport
a actes sectorials, d’escriptors,
empresaris, científics, activistes
del col·lectiu LGTBI i més entitats i
grups afins.

• Concentració al Parlament amb
motiu de l’aprovació de la llei de
consultes
• Concentració a la plaça Sant
Jaume amb motiu de la signatura
del Decret de convocatòria del 9N
• Concentració davant de tots
els Ajuntaments amb motiu de la
suspensió de la consulta per part
del Tribunal Constitucional

Capacitat de mobilització ràpida. Actes convocats amb poca
anticipació han comptat amb una
assistència extraordinària.
La difusió dels continguts dels actes ha estat molt positiva i servia
de prova real de la vivesa de la
campanya arreu del territori.
La gestió del calendari del web
ha permès un flux d’informació
posat al dia.

• «El meu país i jo volem viure en
llibertat»
• Motorada per la independència
al Circuit de Catalunya

Ho podem millorar

• «Fem un pas endavant» (concentració a la plaça Catalunya)

La incertesa del context polític ha
complicat la planificació dels actes, que calia executar a un ritme
més accelerat.

• «Comencem un país nou» (acte
final de campanya a l’avinguda
Maria Cristina)
• Nit electoral al Born

Es podria optimitzar el seguiment
dels actes des del nucli de campanya amb un equip més dotat
de recursos humans.
Una comunicació in situ hauria
ajudat a aportar més gestió dels
actes territorials per oferir un suport més profund al territori.

A més, es van fer actes nacionals,
que convocaven tothom.
Ignasi Termes
Responsable del projecte
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1.

Unes 500 persones van concentrar-se davant el Parlament durant les gairebé tres hores que va
durar la sessió d ’aprovació de la
Llei de Consultes. A mesura que
van anar sortint de l’hemicicle,
van parlar les presidentes i els
portaveus dels grups parlamentaris favorables al 9N.

Aprovació
Llei Consultes
(19/09)

2.

Signatura
del Decret
de Consultes
(27/09)
Concentració espontània a la
Plaça Sant Jaume. Només s’havia
convocat la premsa per a inaugurar el compte enrere cap al 9N, en
el marcador instal·lat a un balcó.

3.

Contra
la prohibició del
Tribunal
Constitucional
(30/09)
Concentració convocada a totes
les places de Catalunya, per
rebutjar la prohibició de la Consulta. Malgrat la intensa pluja, a
Barcelona es van aplegar 5000
persones. Es va fer el llançament
dels cartells de campanya.
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4.

«El meu país i jo
volem viure en
llibertat» (17/10)
Acte del món LGBTI pel dret a
decidir, que va constar d’un debat
i una festa posterior. El món LGBTI estava molt mobilitzat arran de
l’aprovació de la Llei del Parla-

5.

ment per a garantir els seus drets.
Així, l’acte va servir per a presentar el manifest que van signar
diverses personalitats LGTBI per
la independència.

Va reunir prop de 8.000 motos
al Circuit de Barcelona-Catalunya
per reclamar la independència.
Es va aconseguir una imatge
d’impacte internacional omplint
d’estelades un traçat habitual de
la F-1 i MotoGP.

Motorada per
la Independència
(19/10)

6.

«Fem un pas
endavant»
(19/10)
Pocs dies abans, el context polític
s’havia complicat. Aquest acte,
en el meridià de la campanya, va
servir com una nova alenada de
la societat civil per a reconstruir
el bloc pro9N i encarar la recta
final sota el lema «unitat, urnes i
independència».
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7.

«Comencem un
país nou» (07/11)
Amb l’avinguda Maria Crisitina de
Barcelona plena de gom a gom,
es van poder escoltar testimonis
representatius de l’ampli ventall
social que va votar el 9N per tal
de començar un país nou. L’acte
també va comptar amb una
potent posada en escena, que
incloïa la il·luminació del Palau
Nacional i de les fonts.

8.

«Valoració
resultats 9N»
(09/11)
La valoració dels resultats de
participació del 9N es va fer en el
marc del Centre Cultural del Born,
amb actuacions musicals i un important centre de premsa.
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OFICINA DE PREMSA
GUANYANT RESSÒ ALS MITJANS
Ho hem fet bé
Les principals tasques de l’oficina
de premsa han estat elaborar i
preparar rodes de premsa, notes i
comunicats, gestionar entrevistes,
contactes o informació específica sol·licitada pels mitjans i els
seus professionals, potenciar els
projectes de la campanya i la seva
presència als mitjans de comunicació i gestionar la informació i els
espais habilitats per a premsa en
els grans actes de la campanya.
L’objectiu general ha estat aconseguir la màxima repercussió de
la campanya en tots els àmbits:
el seu missatge polític (fomentant i preparant entrevistes, rodes
de premsa i comunicats); els
seus projectes (Gigaenquesta,
Marató9N, etc.); i els grans actes. Aquest fet ha permès que la
campanya hagi estat present als
mitjans de manera continuada
durant aquests mesos. Ha esdevingut sense cap dubte un actor
principal del procés cap a la
consulta del 9N, element que s’ha
reflectit en la seva elevada presència en mitjans nacionals, estatals i
internacionals.

L’oficina de premsa també s’ha
centrat en el repte de donar resposta a les peticions i necessitats
dels professionals de la comunicació perquè poguessin treballar
en les millors condicions i, a la vegada, amb el màxim d’informació
possible.
En els grans esdeveniments s’han
acreditat centenars de periodistes de més de 20 països, s’han
habilitat espais específics per a
premsa, s’han elaborat dossiers
de contingut i tècnics amb tota
la informació i facilitats prèvies;
i s’han atès totes les demandes
d’informació, declaracions i entrevistes assumibles.
Els mitjans internacionals han
rebut un tractament específic en
totes aquestes iniciatives, amb
la col·laboració de l’equip de
premsa internacional, i mitjançant
esdeveniments creats per tal
d’aproximar-los millor al procés
polític de Catalunya.

Presència constant de la campanya i el seu missatge als mitjans de
comunicació, convertint-la en un
actor rellevant del procés cap al
9N.
Gran reforç de la internacionalització, amb les principals agències
de notícies del món i centenars
de mitjans internacionals acreditats, i entrevistes a alguns dels
mitjans més importants del món:
Bloomberg, The New York Times,
Reuters, Financial Times o The
Economist.
Gran capacitat de mobilització
mediàtica per a actes, rodes de
premsa o presentacions comptant sempre amb els principals
mitjans del país.

Ho podem millorar
La xarxa d’internet per a premsa ha estat insuficient en alguns
grans esdeveniments.
Hi ha hagut dificultats per aparèixer de forma destacada en els
mitjans de comunicació que
engloben bona part de l’electorat
indecís.
Poca repercussió de l’anunci que
es va publicar al Herald Scotland
per felicitar els escocesos perquè
havien pogut votar en un referèndum d’autodeterminació.

Joan Serra
Responsable del projecte
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1.

Durant la segona fase de la
campanya s’han dut a terme tres
rodes de premsa nacionals amb
àmplia repercussió als mitjans. A
més d’exposar novetats sobre la
campanya, les rodes de premsa
han servit per marcar la línia política en funció del context

Rodes
de premsa

2.

«Votar és guanyar»
Anticipant-se als resultats del
referèndum escocès, la campanya
«Ara és l’hora» va publicar el 17
de setembre un anunci al The
Herald Scotland, el principal diari
escocès, on felicitava els escocesos pel simple fet de poder votar
lliurement. L’anunci remarcava
les diferències entre les actituds
dels governs del Regne Unit i de
l’Estat espanyol respecte al dret a
l’autodeterminació i, a la vegada,
prevenia que, pel procés català,
l’important del cas escocès no era
el resultat, previsiblement negatiu,
sinó el fet d’haver votat lliurement.
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3.

Gigaenquesta
L’arrencada massiva de la Gigaenquesta el 4 d’octubre va
congregar desenes de mitjans a
Badalona, que van seguir els discursos inicials, i amb els quals es
va haver d’habilitar un dispositiu
perquè poguessin seguir voluntaris a les cases per gravar com es
duia a terme l’enquesta. A la foto,
Karmele Marchante fent la Gigaenquesta amb Catalunya Ràdio
seguint-la en directe.

4.

El 10 d’octubre «Ara és l’hora» fa
una roda de premsa per presentar l’acte central i la intensificació
de la campanya publicitària als
carrers, amb la lona de la Pedrera
com a element més destacat.

La lona de
la Pedrera

5.

Fem un
pas endavant
L’acte celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona el 19 d’octubre
va comptar amb 186 periodistes
acreditats, 28 dels quals de mitjans internacionals de 10 països diferents. Al finalitzar l’acte,
les presidentes van atendre els
mitjans davant la imatge corporativa d’«Ara és l’hora» per tal de
reforçar la marca.
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6.

Mitjans
internacionals
«Ara és l’hora» ha aconseguit
fer sentir la seva veu als mitjans
de comunicació més importants
del món. Bloomberg, el Financial

Times, The Times o el NY Times,
entre d’altres, han sol·licitat entrevistes en exclusiva amb els representants de la campanya unitària.

7.

El món
ens parla
L’1 de novembre, l’endemà que
el govern espanyol demanés la
suspensió del nou 9N, es va fer
públic el manifest internacional
demanant que es deixés votar
els catalans, que es va convertir
en un dels temes del dia. La nota
es va enviar en català i anglès,
també a corresponsals, i es van
gestionar diverses entrevistes en
relació al manifest.

8.

Marató 9N
L’arrencada de la Marató de Trucades el 5 de novembre va generar una gran expectació mediàtica. A més de l’atenció a mitjans
i del flux constant de periodistes
durant tot el dia, es van pactar
directes amb diversos mitjans.
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9.

«Comencem un nou país», l’acte
final de campanya celebrat el 7
de novembre, va comptar amb
la presència de 225 periodistes
acreditats, 62 dels quals de mitjans internacionals de 23 països
diferents.

Acte final
de campanya

10.

Potenciar la
internacionalització

Més de 50 periodistes de mitjans
com France-Presse, Al-Jazzeera,
RAI, Le Figaro, Kyodo News, La
Repubblica o Il Corriere della
Sera van visitar la seu d’Òmnium
el 8 de novembre en la trobada
informativa de la campanya per
a periodistes internacionals en la
prèvia del 9N

11.

Seu de
seguiment
del 9N
189 periodistes, 68 dels quals de
mitjans internacionals, van acostar-se al Born Centre Cultural en
la jornada de seguiment que «Ara
és l’hora» va organitzar pel 9N.
44 mitjans de 25 països diferents
també van recollir les primeres
impressions de Carme Forcadell
i Muriel Casals un cop es van
conèixer les dades de participació
i els primers resultats.
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WEB
EL CAMP BASE
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WEB
EL CAMP BASE
Ho hem fet bé
El web s’ha concebut com a punt
de trobada de l’argumentari a
favor de la independència, els testimoniatges personals i l’expressió
dels desigs sobre el país nou.
A més, el web ha estat la porta
d’accés clau als formularis de captació de voluntaris i de donatius.
Un cop acabada la V, el nou web
s’ha allotjat al servidor de Blue
State Digital, que n’ha assegurat la
fiabilitat des del punt de vista tecnològic però també pel que fa a la
seguretat. Durant el ciberatac dels
dies 8 i 9, el web va resistir obert
en contrast amb espais governamentals.
El disseny també correspon a BSD,
a partir de les indicacions que se
li van fer des de la direcció de la
campanya. Conté els arguments
favorables al Sí-Sí organitzats en
12 grans temes, cadascun d’ells
amb 3 preguntes i respostes. Això
fa un total de 36 qüestions sobre
la independència contestades.
Aquest material va reforçat per
una capa formada pels testimonials; persones reals exposen els
seus motius quan expliquen breument perquè volen votar a favor
de la independència.

La incorporació d’un mòdul
interactiu, que permetés als
usuaris generar pòstits per expressar els seus desigs sobre el
país nou, aporta un grau afegit
d’interactivitat en aquesta secció i
ha dotat el web d’un element participatiu amb contingut generat
per l’usuari. La interactivitat s’ha
potenciat també amb la possibilitat que els usuaris expressessin
dubtes sobre la independència,
que es responien en menys de 48
hores.
De manera flexible s’han incorporat al web elements diversos en
funció de les necessitats, ja sigui
amb addicions al menú de capçalera, ja sigui amb l’ús de recursos
més provisionals, com diverses
aplicacions en format de pantalla de benvinguda intersticial.
D’aquesta manera s’ha respost a
demandes específiques com ara
accions concretes de donatius, la
Marató9N o l’agraïment final.

L’ús i la varietat de testimonials
reals ha aportat autenticitat a la
campanya.
El disseny és d’alta qualitat i és
compatible amb tots els formats
d’aparells amb què hi puguin accedir els usuaris.
La màquina de generar pòstits ha
aportat un element molt participatiu que combina amb les accions
vinculades al projecte #SíoSí.

Ho podem millorar
Entre els testimonials s’hi han afegit molts VIP, però és millorable
la manera com aquesta presència
troba ressò més enllà del web.
Amb una despesa i una capacitat
logística superior s’haurien aconseguit fotografies de més qualitat
de les personalitats, per mantenir
el to del disseny i la referència
cromàtica plantejada per BSD.
Tot i la multiplicitat de funcions, i
potser a causa seva, l’argumentari
podria trobar més vies per arribar
amb claredat al públic, a les persones amb dubtes.

Ha aconseguit més d’1 milió de
visites, amb uns 350.000 usuaris únics. La mitjana ha estat de
9.000 sessions diàries. La meitat
provenien de dispositius mòbils.

A l’estructura bàsica també hi
ha un apartat de notícies que

A R A

s’orienten cap a l’argumentari,
a través de fonts alienes, amb
menció de mitjans internacionals,
grups socials i suports diversos.
També s’hi ha informat sobre la
votació i s’hi han fet crides per als
actes.
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1.

Anàlisi constant

A la imatge un mapa de calor dels
clicks dels usuaris sobre el menú
principal de la web.
En tot moment es recullen i
s’analitzen dades de les interac-

cions a les plataformes digitals de
la campanya per poder prendre
decisions informades i implementar les correccions necessàries en
el menor temps possible.

2.

36 preguntes
i respostes
L’argumentari s’ha organitzat
en 12 temes: Benestar, Llengua i
cultura, Amb Espanya, Catalunya
a Europa, Pensions, Educació,
Regeneració democràtica, Dignitat, Economia, Feina, Drets de

les persones, Infraestructures. Hi ha un total de 36 preguntes i respostes, 3 per cadascun dels 12 ítems centrals. Les respostes provenen
d’una combinació d’argumentaris ja existents (com ara El Clauer o els
documents del CATN) amb una base pròpia on s’apleguen centenars
d’ítems, elaborada a l’inici del projecte.

3.

Donen la cara
Ho han fet més de 120 testimonis reals, dels quals 45 són
personalitats reconegudes en
sectors diversos com la cultura i
l’espectacle, l’economia, els moviments socials, amb una distribució acurada de la representació
territorial, la diversitat de la societat i la varietat d’oficis i experiències personals. La publicació
progressiva dels testimonials ha
dotat de dinamisme l’espai.
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4.

S’han generat i compartit un total
de 4.073 pòstits. Durant els primers dies, es van moderar amb la
finalitat d’evitar que hi hagués a
la xarxa una circulació de productes amb la nostra referència

Pòstits per
un país nou

que fossin insultants. El resultat
d’aquest filtratge va demostrar
que el 99% dels pòstits s’havien
fet amb intenció de participar i
sols va caldre eliminar-ne molt
pocs perquè contenien insults
directes. Es van deixar «vius» els
enllaços de pòstit de caràcter
espanyolista en considerar que
demostraven el nostre respecte
i difonien igualment la marca.
Se’n va fer una selecció que es va
desar en un àlbum específic de
Flickr (#vullunpaís).

5.

Eco
informatiu
S’han publicat una trentena de
«notícies». Les notícies són arguments reforçats a favor de la
consulta i del vot afirmatiu que
troben eco amb les accions de
les xarxes socials i que reafirmen
amb un to més neutre i rigorós
les posicions clau del missatge,
amb cita de fonts alienes com a
suport de credibilitat.

6.

Inscriu-t’hi
El web ha estat la porta d’entrada
per als donatius i per a la captació de voluntaris, després que
durant la V hagués tingut la missió
de registrar a la mobilització de
l’11S. Les pàgines dedicades als
formularis eren útils, simples i de
presentació acurada, per crear un
espai còmode als usuaris que s’hi
incorporaven. En el cas dels donatius, a més, l’espai es va acompanyar d’elements de transparència.
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XARXES SOCIALS
COMPARTINT EMOCIONS
Ho hem fet bé
L’acció a les xarxes socials ha
creat i mantingut una relació propera i càlida amb l’entorn, perquè
fugia de l’emissió ensopida de
consignes i compartia l’emoció de
la campanya amb els seguidors, a
la vegada que els proporcionava
productes que circulessin amb
facilitat. Twitter ha estat la xarxa
de referència. Una eina clau per
estructurar un missatge clar i
contundent de positivitat, d’optimisme i d’empenta de cara al 9N.
S’han assolit molt bons resultats.
A través de la seva participació i
interacció, s’ha comptat sempre
amb la implicació dels seguidors.
El punt de partida era molt bo
perquè la rellevància de les dues
entitats impulsores permetia un
llançament eficaç de la nova marca conjunta. D’aquesta manera,
mentre la campanya se centrava
en el 9N, els comptes múltiples
de les entitats mantenien les dinàmiques comunicatives pròpies
de cada organització al mateix
temps que servien d’eco i altaveu
per ampliar la ressonància dels
missatges.
Omplir la Via va ser el gran repte
durant l’estiu. Les xarxes socials
van explicar des d’un altre punt
de vista l’objectiu de la mobilització i van contribuir a garantir-ne l’èxit logístic. Es va fer una
campanya intensiva per animar
els participants a inscriure-s’hi i
es va argumentar en tot moment
la necessitat de crear un èxit sense precedents. L’explicació del
«mosaic» que reproduiria la bandera va ser decisiva per crear un
reclam poderós.

par i promocionar les accions empreses ha contribuït a aconseguir
sempre resultats molt positius,
de manera que els missatges de
la campanya s’han situat en una
posició de centralitat, al costat
del debat polític de l’actualitat,
pel que fa a la consulta del 9N.
Les accions de l’oponent han estat en aquest terreny sempre molt
circumscrites als seus espais propis mentre els nostres missatges
i l’estratègia de difusió ens ajudaven a eixamplar el camp propi. Hi ha hagut campanyes amb
ressò mundial (#CatalansVote9N,
#LaMevaUrna, #CataloniaWins) i
d’altres que han sacsejat l’opinió
pública generant emocions compartides d’ampli abast (#TodosAVotar, #VotaréPerTu).
Totes les accions s’han vinculat al
conjunt de la campanya i tenien
relació amb els actes, les conferències de premsa, les accions
singulars i les crides a voluntaris.
La poca anticipació amb què
s’han omplert els dos actes finals
ha tingut a veure també amb la
mobilització des de xarxes socials que s’ha sumat a les crides
directes als voluntaris perquè hi
acudissin.
Davant la incertesa, les accions a
Internet han proporcionat un coixí
de seguretat, basat en reaccions
sempre positives que permetien
mantenir un estat d’ànim adequat
i la disposició per emprendre el
pas següent. Oferir respostes immediates en un context dinàmic
ha estat una de les funcions clau
del projecte.

En poques setmanes es va aconseguir consolidar la marca, amb
un creixement espectacular de
sortida.
S’ha aconseguit mantenir un to
positiu que oferia seguretat i respostes en un context polític dinàmic, principalment a causa de les
ingerències dels aparells de l’Estat (suspensions reiterades).
Crear emocions compartides que
generaven una capa suplementària per damunt de les conviccions
i asseguraven el to adequat en la
recta final. L’acció #VotaréPerTu
va commoure un públic enorme
que necessitava aquest sentiment.

Ho podem millorar
Amb una previsió superior es podrien superar les restriccions tècniques per a un ús més intensiu
del canal Whatsapp.
La inversió que s’ha fet en publicitat al Facebook, i que ha permès
arribar a un públic més ampli,
gràcies a una segmentació acurada, podria donar resultats en
altres vies de comunicació, com
ara Twitter.
L’activitat al Facebook ha estat
molt positiva però la interacció
directa podria augmentar i acostar-se als usos del Twitter, que
ofereix més recursos i proximitat.

La disposició de la gent a particiAnna Rosenfeld
Responsable del projecte
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1.

Campanya iniciada a Instagram
i portada després a Twitter en
què es va convidar tothom a
penjar fotografies on es veiessin
al·lusions a la lletra ve baixa. Va
tenir una resposta molt bona i es
van aplegar centenars d’imatges.
Va ser la primera acció en aquesta xarxa i va ajudar a tenir-hi una
bona entrada.

Concurs
#VeigV

2.

Les xarxes permeten crides molt
directes. Es van fer servir per incrementar el nombre d’inscrits
a la V. Des de tots els canals
socials d’Internet es va acompanyar l’acció conjunta de captació
d’inscripcions.

Omplir la V
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3.

Hi ha hagut una resposta immediata al context, que evolucionava
en funció de les decisions polítiques alienes del tot a la campanya. Cada pressió dels aparells
de l’Estat permetia una reacció
de caràcter positiu que empenyia
més accions i aglutinava els seguidors.

Reacció
positiva

4.

L’actualitat
en una imatge

Per aportar valor a la campanya basada en pòstits, es va dur
a terme una acció consistent a
remarcar titulars o cites protagonistes de l’actualitat per contraposar-los després amb la idea del
país nou. Això ha permès posar
en evidència accions d’hostilitat
sense perdre el to positiu i subratllant les possibilitats de canvi.

5.

La Revolució
dels Somriures
Per contrarestar els intents reiterats de vincular l’independentisme amb la tensió, es va encetar
una acció encaminada a destacar,
amb imatges contundents, la il·
lusió i el caràcter pacífic de les
mobilitzacions.
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6.

#VotaréPerTu
Una acció que va compartir
l’emoció al mateix temps que
reforçava la cohesió del grup. A
banda que l’etiqueta va tenir milers i milers de missatges positius,
amb imatges molt íntimes, des de
fotocòpies de sentències de mort
fins a ecografies. El vídeo posterior va acumular prop de 500.000
visualitzacions.

7.

Etiquetes
guanyadores
El domini de l’espai digital es
demostra amb la força dels
hashtags. El nombre d’etiquetes
successives que guanyaven la
partida és la prova d’aquest èxit a
la xarxa, des de #CatalansVote9N,
que l’11S cap a les 20:14 es va
convertir en TT mundial. #LaMeva
Urna va ajudar a empènyer la comunicació dificultosa sobre els
punts de votació. També va arribar a ser TT mundial. #CatalansReadyToVote ens va permetre,

pocs dies abans del 9N, explicar
al món que estàvem preparats
per votar. Amb desenes de milers
de fotos penjades per persones
que mostraven la seva papereta,
es va situar el hashtag al capdavant de les tendències mundials.
Finalment, el #CataloniaWins va
fer explosió a les 20:14 del mateix
dia de la votació.

8.

Obrint
les portes

A través de la publicitat al Facebook, es va aconseguir arribar a un altre tipus de públic, menys proper. Aquesta activitat es va incrementar
quan s’acostava el dia de la votació. Els productes que es van situar en
entorns no confortables generaven un debat interessant sobre el valor
democràtic de poder votar.
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MARATÓ 9N
UNA TRUCADA,
UN VOT
Ho hem fet bé
La Marató 9N ha estat el principal
projecte de la recta final cap al
9N. Durant quatre dies (5-8 de
novembre) s’han realitzat milions
de trucades informatives per
fomentar la participació en la
consulta i assegurar-ne l’èxit convertint cada trucada en un vot a
les urnes.
Amb un espai web propi (www.
marato9n.cat), s’animava tothom
a trucar a 10 persones del seu
entorn -família, amics, companys de classe o de feina- per
convidar-los a anar a votar el 9N
i recordar-los quin era el seu punt
de votació.
Una altra manera de participar-hi
ha estat mitjançant la Centraleta
9N, un dispositiu que ha permès
que, trucant a un número de
telèfon concret, es redirigissin
trucades de manera aleatòria a
totes les llars de Catalunya. Així,
tothom que ho ha volgut, s’ha
pogut comunicar amb altres
ciutadans i informar-los del punt
de votació i animar-los a anar a
votar.

Paral·lelament a aquestes dues
formes de participació també
es va habilitar un Centre de Trucades que permetés fer visible
l’inici del projecte. Durant els tres
primers dies de la Marató 9N,
centenars de voluntaris i més de
150 personalitats van desplaçarse a la seu nacional d’Òmnium
Cultural a fer trucades.

S’han realitzat un total d’1.487.870
trucades. D’aquestes, 1.256.471 trucades s’han fet a amics i familiars,
i 231.399 s’han fet a través de la
Centraleta 9N amb la col·laboració
de 3.651 voluntaris.

Són moltes les experiències
dels voluntaris al llarg d’aquesta
Marató 9N. Totes elles s’han recollit i s’han pogut seguir en temps
real al web de la campanya en
un espai emotiu on s’ha plasmat
la interacció dels voluntaris i el
caràcter multitudinari de l’acció.

El projecte va aconseguir gran ressò als mitjans i, d’aquesta manera,
va situar la noció de participar i
votar a primer terme durant els
dies previs a la consulta.

Com a mostra de suport, els diaris El Punt Avui, Nació Digital i
Vilaweb han incrustat el marcador
de la Marató 9N en els seus webs
i n’han fet una cobertura informativa completa.

Ho podem millorar

L’èxit de convocatòria al Centre de
Trucades va fer que s’allargués dos
dies més la seva funcionalitat.

Una previsió més optimista permetria una gestió d’un volum més
elevat sense punts momentanis
de col·lapse.
Planificar l’acció amb més
antel·lació per poder realitzar-la
almenys durant una setmana.
Ens hagués agradat poder obrir
un Centre de Trucades a més
municipis.

Anna Rosenfeld
Responsable del projecte

A R A

É S

L ’ H O R A .

M E M Ò R I A

D E

C A M P A N YA

|

75

1.

En temps real
A través de la portada del web
marato9n.cat s’ha pogut veure en
temps real un comptador amb el
nombre total de trucades efectuades, el nombre de persones
trucant en aquell moment i el
nombre de línies disponibles.

2.

Al web s’oferia tota la informació
per participar en l’acció: número de la centraleta, condicions i
normes d’ús, guió de la trucada
i l’opció de deixar missatges per
compartir l’experiència. S’han fet
un total de 231.399 trucades a
través d’aquesta centraleta.

Informats
tothora
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3.

«S’hi ha posat
una antiga amiga
amb qui feia anys
que no parlava»

Totes les persones que feien
trucades, tant a persones del seu
entorn com a través de la Marató
9N, podien compartir al web de
la campanya els motius pels quals
la gent els deia que votarien. Es
van compartir al web un total
de 3.188 missatges. Era un gest
de transparència que al mateix
temps animava altres persones a
implicar-se en el projecte. N’hi ha
hagut de molt emocionants.

4.

La teva
gent
A través del web i de les xarxes
s’animava tothom a trucar a la
seva família i amics. Es van realitzar mes d’1,2 milions de trucades usant aquest sistema, que
ha permès deixar constància de
les telefonades a la vegada que
donava exemple als nous voluntaris que se sumaven a l’acció. Per
facilitar la tasca, el web proporcionava arguments de conversa i
possibles respostes a les preguntes més freqüents.
Imatge del web marato9n.cat,
on els voluntaris podien trobar
arguments per respondre a diferents tipus de perfils de persones
contràries o indecises de cara a la
consulta del 9N.
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5.

La Marató
9N 2.0
La campanya a les xarxes va ser
intensa per insistir que es mantingués l’acció de trucades fins a
l’últim moment. Calia que tothom
entengués que la participació
no estava assegurada i que el
telèfon era un instrument capaç
d’aconseguir una assistència més
alta a la convocatòria amb les
urnes.
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6.

Un miler
de voluntaris
al Centre
de Trucades
A part de personalitats de l’àmbit
polític, cultural o social, han passat pel Centre de Trucades gairebé un miler de voluntaris d’«Ara
és l’hora». Com en tots els projectes de la campanya, han estat la
peça imprescindible del seu èxit.

7.

Explica-ho
amb un vídeo
El vídeo «Marató 9N: Una trucada, un vot», ha tingut més de
37.000 visites a Youtube i més de
250.302 visites directes al Facebook.
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CRIDA A LA PARTICIPACIÓ
TRES EINES MÉS PER
OMPLIR LES URNES
Ho hem fet bé
A l’etapa final de la campanya,
l’objectiu ha estat assegurar al
màxim l’assistència als punts de
votació. Per això s’hi va concentrar
molta energia: una bustiada, la
distribució d’un diari i una encartellada informativa. A més, vam
decidir que calia fer una campanya paral·lela que se centrés en la
participació, com un acompanyant
de la campanya principal a favor
del sí a la independència.
La bustiada professional es va
fer a tots els municipis de més
de 10.000 habitants, entre el 30
d’octubre i el 7 de novembre. Les
pluges fortes van obligar a allargar
l’acció un dia més. Es van repartir
un total de 2.240.000 fulletons:
un díptic A5, bilingüe, amb informació pràctica sobre la votació,
paperetes de votació i 9 raons per
votar «sí». Servia com a recordatori als propensos al vot afirmatiu i
a la vegada transmetia arguments
favorables als indecisos.
Per optimitzar al màxim els recursos vam fer una tria entre diverses
ofertes d’empreses especialitzades. També vam contractar un
equip d’interventors que van visitar diàriament entre 4 i 6 municipis per comprovar que el material
arribava a les bústies.
Per llançar un missatge sense opció de vot preferida es va produir
un full en format de diari de 4 pàgines capicuades en català i castellà. Es va prescindir d’elements

A R A

É S

corporatius, excepte una versió
lleugera del logotip que apareix a
la portada, per signar amb transparència. La decisió de fer-ne una
tirada de 500.000 exemplars va
suggerir la impressió en rotativa com a solució òptima. Es va
maquetar buscant la claredat i
la lleugeresa, per donar forma a
continguts sobre posicionaments
favorables a la consulta.

Centrar-se en persones que estan
a favor de la consulta, més enllà
del sentit del seu vot, ha de ser
una palanca per arrossegar més
gent a les urnes, encara que votin
opcions diferents d’aquella que la
campanya impulsa.

La distribució es va fer els dies 6
i 7 de novembre a càrrec de 500
voluntaris, que es van situar en 25
punts centrals de distribució des
dels quals van acudir als seus llocs
finals. Es van cobrir 20 poblacions,
amb l’accent posat a Barcelona i la
seva àrea metropolitana però amb
extensió fins a Tarragona.

Mecanisme de control per assegurar la distribució correcta dels
materials.

Davant les amenaces de l’Estat
al procés participatiu i en previsió que hi hagués dificultats per
informar des d’altres actors de
la consulta, es va optar per dur a
terme una encartellada a portals
de diverses ciutats, la setmana del
3 al 9 de novembre, amb l’objectiu
de fer conèixer als veïns quin era
el seu punt de votació.
Es va emprar un A3 i n’hi havia
tants disponibles com punts
de votació a les zones on es
feia aquesta acció. Amb la
col·laboració de proveïdors es
va cobrir Barcelona, l’Hospitalet
de Llobregat, Sabadell, Terrassa i
Tarragona.
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Arribar a 2,5 milions de persones
amb una informació útil a les seves
bústies.

Ho podem millorar
L’opció d’inserció publicitària
al diari podria permetre reduir
costos i l’opció de fer-ne més edicions durant una campanya permetria estendre la crida i aportar
arguments més variats.
Amb un allargament de l’acció,
la bustiada hauria pogut abastar
més municipis i dur a terme pentinades de segon i tercer nivell.

Natàlia Sànchez i Bàrbara Branco
Responsables del projecte
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1.

Capicua
de raons
En català i en castellà, s’endrecen
els continguts a partir d’una portada en forma de cartell que crida
l’atenció pel contrast entre les
paraules eliminades i la pregunta
directa: «Et quedaràs sense dir
res?». A les pàgines centrals hi ha
una fila superior amb persones
que s’han mostrat favorables a la
idea de votar, amb «líders populars» (futbolistes, entrenadors…)
i «líders influents» (sindicalistes,
polítics, moviments ciutadans). La

fila inferior es dedica a persones
que s’han mostrat contràries a
la consulta, quasi totes del PP. El
text editorial «La veu» de manera
clara i contundent invita a anar a
votar a la vegada que esmenta el
«pas enrere» del govern espanyol.
Un recull de posicionaments de la
premsa internacional a favor que
els catalans votin acompanya els
arguments principals. I unes infografies demostren que la consulta
té un ampli suport social i polític.
L’última pàgina reprodueix el text
íntegre del manifest internacional,
amb les primeres firmes disponibles. I es tanca amb un text de
servei per informar sobre com
es vota: horaris, documentació
requerida i maneres de saber a
on s’ha d’anar a votar.

VOLEN QUE PARLIS, VOLEN QUE VOTIS
Tenen dret, com a
catalans, a defensar la
independencia. És la
llibertat que té cada
poble per decidir el
seu futur.”
(El Periódico, 12/11/2012)

Vicente
DEL
BOSQUE
Seleccionador de
futbol d’Espanya

L'aprofundiment
democràtic passa per
entendre que el dret a
decidir, com a exercici
democràtic, és una
característica
fonamental de la
sobirania popular.”
(Nació Digital, 27/08/2012)

Jo vull anar a votar per
decidir que no vull la
independència.”

Júlia
OTERO

(La Sexta, 29/09/2014)

Periodista

Joan Carles
GALLEGO
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Amb aquest
sentit
majoritari de
voler-ho
decidir tot, per
a mi la consulta
és una gran
oportunitat per
aconseguir més
i millor
democràcia.”
(Catalunya Ràdio,
17/07/2014)

Tothom té dret a
votar. Necessitem
votar, necessitem
saber l’opinió de
la gent. Estic a
favor de la
consulta.”
(Declaracions a la
premsa 17/09/2014)

La meva papereta
del 9-N serà la
resposta
al PP.”
(El Periódico,
29/10/2014)

Joan
HERRERA
Coordinador
Nacional
d'ICV

Xavi
HERNÀNDEZ

Berto
ROMERO Jo tenia entès
Humorista

que les coses
s'havien de
decidir votant;
xerrant-les una
mica abans, i
després
votant-les.
Votar és la
manera natural
de resoldre les
coses i els
conflictes.”
(Documental “Un país
normal”, 16/06/2014)

Futbolista FCB

Tens veu pròpia. Sempre has
volgut dir què penses. Sempre
has defensat les teves idees.
Fins i tot has volgut tenir dret
a canviar d’idees. Per això no
vols que els altres parlin en
nom teu. Si no vols permetre
que ningú tregui conclusions
partidistes del teu silenci, parla,
no et quedis sense dir res.

on no hauríem de tornar mai:
a l’autoritarisme d’un govern
arbitrari que prefereix negar
el dret de les persones a
decidir com volen viure.

Fa massa temps que no volen
que parlis. Fa massa anys que
anem enrere. Ja no podem
anar més enrere sense arribar

El 9 de novembre, vota “sí”,
vota “no”, vota el que vulguis;
però no deixis que et tapin la
boca.

Pablo Iglesias no s’amaga: el dret a
decidir és inherent a Podem.”
(Catalunya Ràdio, 30/10/2014)

Marc BERTOMEU
Portaveu de Podem Barcelona

No és bo intentar forçar la gent
a una unió que uns no volen. Se
sent com un jou al voltant del
coll. Si la gent sent amb molta
força que vol sortir d'un país,
llavors és molt millor escoltar-la
i sentir-la, millor que forçar-la a
una relació que no volen”.
(TV3, 09/05/2014)

Desmond TUTU
Premi Nobel de la Pau

LA PREMSA MUNDIAL

VOL QUE VOTEM
Els mitjans d’arreu del món han demanat moltes vegades al
president del Govern espanyol que permeti votar als catalans.
Aquí n’hi ha una mostra significativa.
Cap matrimoni en crisi
sobreviu només perquè es
declari il·legal el divorci.”

920 de 947
ajuntaments a
favor de la
consulta

Com els escocesos, els catalans
volen un referèndum
d'independència. Però, al contrari
que els britànics, els espanyols
no el volen deixar fer. És un error,
i els dirigents espanyols han de
mostrar, encara que sigui una
vegada, habilitat política i
permetre el vot dels catalans, tot
i que segueixin fent campanya a
favor de la unió.”

(mocions tardor 2014)

Però s’equivoquen. No saben
que no tens por. Que tens veu.
La teva veu. Una veu que
faràs sentir perquè ets lliure.
A Catalunya,
el 73% a favor
de la consulta
(enquesta CEO 22/09/14)

Un 87,6% dels
catalans
acceptarien el
resultat de la
consulta
(enquesta CEO 22/09/14)

87 de 135
diputats
acorden la
data i la
pregunta de la
consulta

El Govern espanyol ha de
deixar que els catalans votin.”

Quelcom tan complex i
emocional com la identitat
nacional no es pot reduir a
una qüestió purament legal;
requereix de solucions
polítiques”.

Hi ha una necessitat urgent
que es faci el debat que es
va fer a Escòcia,”

Deixin votar els catalans.”

L'estratègia de Mariano
Rajoy sembla cada cop més
un fracàs.”

(desembre 2013)

VOLEN QUE CALLIS, NO VOLEN QUE VOTIS
La consulta és
profundament
antidemocràtica.”

Mariano
RAJOY

(Declaració institucional, 29/09/2014)

President del Govern espanyol (PP)

El referèndum il·legal del 9 de
novembre no se celebrarà; la
democràcia ha guanyat.”
(TVE, 14/10/2014)

Alicia SÁNCHEZ-CAMACHO
Presidenta del PP de Cataluña

El diari es va distribuir seguint un
criteri de màxima amplitud. Per
aquest motiu es va donar prioritat a les àrees més poblades de
l’entorn metropolità i es van triar
els punts d’intersecció modal en
la xarxa de mobilitat urbana. Els
pocs exemplars que no es van
exhaurir en l’acció matinera (de
07:00 a 09:00) ni en l’acció breu
de la mateixa tarda, es van repartir també a mà durant l’endemà,
en grups més reduïts.
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LA TEVA VEU

Zones
preferents
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Ada
COLAU

(Catalunya Press, 13/04/2014)

Secretari general
de la UGT de
Catalunya

Secretari general de
CCOO de Catalunya

2.
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Volem que els
ciutadans
s’expressin
lliurement.”

Josep
Maria
ÁLVAREZ
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El referèndum sobre la
independència seria un acte
criminal. La policia retirarà
les urnes dels col·legis
electorals.”
(Press Association,
17/06/2013)

Alejo
VIDALQUADRAS
Exeurodiputat del PP

Hi ha instruments per aturar
el referèndum català i estem
disposats a fer-los servir.”
(Roda de premsa, 28/09/2012)

Soraya
SÁENZ DE
SANTAMARÍA
Vicepresidenta del
Govern espanyol (PP)

Si hi ha una
convocatòria que
no té una base
legal, és nul·la; i
si hi ha alguna
cosa a anular,
s’anul·larà.”
(Declaracions a la premsa,
16/09/2014)

Alfonso ALONSO
Portaveu del PP al Congrés

Quan treguin les urnes,
hauran de ser requisades.”
(Esmorzar informatiu
a Madrid, 12/03/2014)

José Ángel
BIEL
President de les Corts
Aragoneses

Vam aprovar una llei que
penava amb cinc anys de
presó a qui convoqués un
referèndum il·legal. A
Catalunya l’aplicaria amb totes
les seves conseqüències.”
(Onda Cero, 19/11/2013)

José Maria
AZNAR
Expresident del Govern espanyol (PP)

3.

Avís als veïns
La distribució va ser de 86.094
en total, repartit així: 44.343 a
Barcelona, 10.651 a l’Hospitalet de
Llobregat, 12.371 a Sabadell, 10.174
a Terrassa, i 8.555 a Tarragona.
Es va facilitar a les empreses un
paquet d’arxius de gestió de taules amb cartografia de polígons.
A més, al web es va oferir un
servei d’impressió que generava
la informació correcta del punt
de votació quan s’hi introduïa una
adreça. Segons les dades oficials
de Google, es van imprimir prop
de 48.000 avisos per aquest procediment.

4.

Així es presentava aquest producte informatiu que a més dels
arguments favorables al vot per
la independència incorporava les
butlletes i també informació de
servei sobre la votació.

9 raons per
votar que sí
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5.

El Pacte Nacional
pel Dret a Decidir
crida a la
participació
El 24 d’octubre es va fer una
reunió extraordinària del Pacte
Nacional, a l’edifici del Parlament,
amb una setantena d’assistents
en representació de les institucions i les entitats. La conclusió
va ser un acord per treballar de
manera unitària per aconseguir
que el 9N fos una gran mobilització. A la roda de premsa, es va fer
una crida a la participació i el president de l’organisme, Joan Rigol,
va participar, al cap d’uns dies, a
l’acte final de la campanya.
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RESPONEM
ATENCIÓ PERSONALITZADA
MULTICANAL
Ho hem fet bé
Una campanya que situa l’eix
central en les persones té la missió
d’atendre-les de manera personalitzada i per tots els canals disponibles. S’ha fet així amb respostes
via correu electrònic quan s’han
fet preguntes als formularis del
web, quan s’han enviat missatges
amb l’aplicació Whatsapp, SMS i
correus dedicats exclusivament a
la resposta immediata.

parència que ben aviat van valorar
centenars d’usuaris ja que volien
tenir arguments clars sobre els beneficis de la independència però
també sobre el context polític tan
dinàmic, sobre la mateixa consulta i el seu últim format i sobre els
punts de votació. Els comptes de
correu dedicats a les respostes i a
resoldre les inquietuds també han
generat milers de respostes.

Per aquesta raó un equip s’ha
especialitzat en l’atenció i ha
generat continguts tipus adequats
per a cada canal en funció de la
demanda, de manera que a banda
de respondre es té coneixement
de les preocupacions més comunes o rellevants. I al mateix temps
s’han creat continguts altament
personalitzats perquè s’han elaborat d’un en un i en funció de cada
pregunta.

Des de l’aplicació Whatsapp s’han
mantingut converses continuades i s’ha format part de manera
provisional de molts grups, on es
difonien les respostes sol·licitades.
L’ús d’aquest canal es va demostrar molt interessant de seguida
perquè assegura una redifusió
àmplia dels continguts. El mateix
equip s’ha encarregat d’atendre
les preguntes que es formulaven
mitjançant l’eina equivalent al
Facebook.

La secció del web «Pregunta’ns el
que vulguis» és un gest de trans-

És l’operatiu de resposta personal
més important que s’ha posat en
pràctica a cap campanya política
del país.

S’han respost gairebé totes les
peticions, amb excepcions menors
i justificades.
S’ha donat relleu a l’argumentari
del web, que arribava de manera
personalitzada i amb el focus allà
on l’usuari l’havia demanat.
Ha facilitat tasques complexes com
les inscripcions i altres processos
vinculats a formularis.

Ho podem millorar
Una subdivisió entre diverses
temàtiques, amb un equip més
ampli, potser hauria permès un
grau de personalització i afinament encara més elevat.
La gestió del Whatsapp podria
ser optimitzada amb recursos
tecnològics més adequats.
La capacitat de formar un equip
de voluntaris més gran potser
hauria permès respondre amb
marges més curts, tot i que es va
complir quasi sempre amb el límit
imposat de les 48 hores.

Elisabeth Borreda
Responsable del projecte
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1.

Línia telefònica
El 14 d’agost es va habilitar la línia
telefònica 9028.11.9.14 per ajudar
a resoldre dubtes i facilitar la
inscripció a la Via Catalana 2014.
El servei ha rebut 28.373 trucades
amb un total de 71.994 minuts
de conversa i una mitjana de 2
minuts 32 segons per a cada trucada. El gruix de trucades (27.828

es van rebre entre el 14 d’agost i
l’11 de setembre) va ser principalment per fer inscripcions a la Via
Catalana i resoldre dubtes sobre
la logística de la V. La gent també
podia fer donatius o apuntar-se
com a voluntari de la campanya.
La formació de les operadores
es va fer sempre presencial i per
part de personal de la campanya.

2.

Whatsapp
El dia 25 de juliol es va activar
el Whatsapp amb el lema «Connectats per guanyar», en un ús
pioner d’aquesta aplicació per
a campanyes polítiques. S’han
rebut una mitjana de 100 missatges diaris, en les jornades prèvies
a l’11S i al 9N. La resta de dies la
freqüència ha estat més baixa.

3.

Des del mur del Facebook s’han
desmentit falsedats i s’han ofert
respostes adequades als dubtes
i missatges, a un ritme de més
de 100 cada setmana, atesos
de manera individualitzada. A
l’adreça info@araeslhora.cat s’han
rebut 6.412 correus i s’han generat 6.056 respostes (la diferència
s’explica perquè n’hi ha que no
fan preguntes sinó comentaris i
n’hi ha que són duplicats). El servei «Pregunta’ns el que vulguis»
del web ha rebut 1.995 correus
i n’ha respost 1.723. S’han atès
també 616 correus per resoldre
dubtes sobre el funcionament de
la Centraleta 9N, reconduir els
voluntaris al guió de la trucada
o informar sobre el cost de la
trucada.

Al mur i a la bústia
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I ESTAT DE COMPTES
SUPORT ECONÒMIC AMB MÀXIMA TRANSPARÈNCIA

PRES ENTAC I Ó

CAPTACIÓ DE FONS
I ESTAT DE COMPTES
SUPORT ECONÒMIC AMB MÀXIMA TRANSPARÈNCIA
Una campanya de la gent es
finança amb els recursos de la
gent. Teníem clara aquesta premissa. Això ens ha situat davant
d’un repte cultural de la mateixa
dimensió que representava la Gigaenquesta.

de la gent i que havíem de funcionar amb la màxima transparència,
garantint que els comptes fossin
totalment clars.

Després de plantejar diversos
escenaris pressupostaris i amb les
xifres de referència del cost de les
campanyes electorals dels principals partits d’aquest país vam establir que 5 milions d’euros era la
quantitat que ens havia de permetre fer una campanya a l’alçada del
repte que teníem davant. Des de
l’àrea de captació de fons teníem
l’objectiu d’aconseguir aquest
finançament.
A l’espera de tancar l’auditoria
d’ingressos i despeses podem dir
que hem aconseguit prop de 3,5
M€, que representen el 70% de
l’objectiu. Aquests ingressos han
permès executar els projectes
inclosos en aquesta memòria.
Aquest finançament s’ha aconseguit únicament a partir de
l’aportació de donatius i de la
venda de marxandatge, sense cap
mena de subvenció pública.
La campanya ha volgut esdevenir
un exemple d’una nova manera de
fer política: responsable, eficient i
transparent amb els donatius que
ha rebut. El 100% dels donatius
han servit per finançar exclusivament accions de campanya; les
aportacions no han servit per
finançar l’estructura de les dues
entitats promotores.
Per fer-ho, vam planificar i coordinar els diferents canals d’ingressos
partint de les premisses que la
força econòmica només podia
créixer gràcies a les aportacions
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La tria de proveïdors en despeses
superiors a 18.000 euros, es feia
a través d’un procés de selecció
transparent que obligava a disposar de tres propostes i s’adjudicava
seguint criteris de responsabilitat
social corporativa.
Una de les claus que han garantit
aconseguir els recursos necessaris
per tirar endavant la campanya ha
estat la diversificació de mitjans
de captació de fons a través de 7
canals diferents. Aquesta pràctica
ha garantit certa autonomia en la
planificació de cada un dels canals
d’ingressos i ha permès testar
quins han estat els més eficients i
treure’n el màxim rendiment.
Les aportacions de particulars
han esdevingut el gran motor del
finançament de la campanya. Els
donatius de milers de persones han
representat el 47% del total ingressat. Ens vam proposar explicar a
la nostra base social per què i per
a què necessitàvem donatius en
cada moment a través d’eines de
contacte directe amb els nostres
simpatitzants. En aquest sentit, i en
coherència amb la resta de la campanya, vam planificar una estratègia molt lligada als seus objectius.
Tanmateix érem conscients de les
dificultats d’implementar aquesta pràctica a l’hora d’aconseguir
finançament per a una campanya
política en el nostre país. Hem dut
a terme pràctiques tradicionalment
anglosaxones de contacte directe
amb el nostre públic i hem constatat que el correu electrònic ha
estat un canal fantàstic i eficient
per aconseguir que el finançament
vingués directament de la gent.
L ’ H O R A .
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Ho hem fet bé
Hem implementat una estratègia de fund-raising innovadora al
nostre país amb bons resultats,
especialment a través del contacte
directe amb els nostres simpatitzants, i hem aconseguit superar els
objectius d’aquest canal.
Hem establert un contacte directe
amb els donants mantenint-los
informats en tot moment.
Hem estat capaços d’adaptar
l’estratègia de la campanya segons
les necessitats canviants d’aquesta
amb bons resultats.

Ho podem millorar
L’atenció personal al donant es
podria optimitzar amb equips
més amplis i flexibles per a les
situacions de màxima activitat.
La botiga en línia corresponent
a la segona fase no ha funcionat com ens hagués agradat. A
diferència de la resta d’accions
de captació de fons en què ens
hem inspirat en campanyes d’èxit
internacional, la venda de marxandatge no ha estat prou bona i
això obre un recorregut de millora
important.
A causa de pressions polítiques
algunes passarel·les de pagament
internacional no van acceptar
treballar amb la campanya, fet
que va dificultar l’activació d’un
sistema tecnològic que hagués
facilitat els donatius recurrents.
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Natàlia Sànchez
Responsable del projecte
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1.

Mailing
Al llarg de la campanya hem
enviat diversos correus electrònics. El darrer correu va generar
un ingrés de més de 300.000 €
en poques hores. Va esdevenir el
rècord de captació de la cam-

panya. Gràcies a aquests ingressos vam garantir les accions de
la recta final de la campanya. El
total captat gràcies a l’enviament
massiu de correus supera el milió
i mig d’euros.

2.

Campanya de
telefonades
Durant la primera fase de la
campanya vam posar en marxa
un operatiu de telefonades amb
una empresa externa per aconseguir donatius. La base de dades
que es va fer sevir per a l’operatiu
era externa també i propietat del
centre d’atenció telefònica contractat, mai es van cedir dades
pròpies per a aquesta campanya. Gràcies a aquesta acció vam
aconseguir 490.000 €.

3.

Sopars
de donants
S’han celebrat diversos sopars
amb l’objectiu de recollir fons per
a la campanya. El darrer va tenir
lloc al Museu Marítim de Barcelona. L’assistència de més de 300
persones va permetre recollir més
de 40.000 € en donatius.

A R A

É S

L ’ H O R A .

M E M Ò R I A

D E

C A M P A N YA

|

92

4.

Marxandatge
La venda de marxandatge ha
suposat una font d’ingressos molt
important. Especialment durant
la primera fase de la campanya
amb la venda de les samarretes
imprescindibles per formar el gran
mosaic de la Via Catalana 2014.
Es van vendre un total de 226.644
samarretes. Dels beneficis obtinguts de cada samarreta, 3€ es van
destinar al finançament de la campanya i la resta a l’Assemblea.

5.

Activitats i
actes al territori

Les assemblees i les seus territorials també han treballat intensament en la tasca d’aconseguir els
recursos necessaris. Així doncs,
a través de l’organització d’actes,
paradetes, sopars, subhastes d’art
o altres activitats s’ha contribuït al
finançament de la campanya.

6.

Guardioles
El 19 d’octubre, a la concentració
de la plaça Catalunya, vam engegar de forma extraordinària un
operatiu amb 300 voluntaris per
captar fons. Oferien xapes als assistents a canvi de la voluntat; els
donatius es recollien en guardioles. Gràcies a aquesta acció vam
aconseguir repartir 40.000 xapes
i recollir 51.000 € en poca estona.
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QUI SOM
DIRECC I Ó

D E

C A M PA N YA

Junta Directiva

Direcció de Campanya

Assessors de Direcció

Portaveu:
Carme Forcadell, Muriel Casals
Assemblea Nacional Catalana:
Jaume Marfany, Pere Pugès
Marc Costa, Toni Morral
Òmnium Cultural:
Joan Abellà, Rita Marzoa,
Marcel Mauri, Oleguer Serra

Direcció:
Oriol Soler
Direcció Executiva:
Arnau Grinyó
Direcció Estratègica:
Jordi Segarra

Estratègia Online i Base de Dades:
Blue State Digital
Estratègia de Comunicació:
Ramon Ollé
Creativitat:
Josep M. Urgell
Politòleg:
Jordi Muñoz

Coordinació d’actes al territori (fins 11S):
Joan Carles Roca i Núria Vinyals
Coordinació d’actes al territori i distribució de materials:
Gerard Muixí i Roger Sánchez
Coordinació d’actes sectorials:
Albert Botran
Producció tècnica d’actes:
Albert Segura, Arnau Mayans i Albert
Botran

Suport a l’organització:
Enric Garcia, Xavier Vidal, Aida Àngel, Albert Segura, Oriol Puig, Sergi
Ruiz, Carla Santaló, Gilbert Frigola,
Marcel Guiu, Albert Botran, Meritxell
Serret, Albert Artés, Natàlia Sánchez,
Carmen Pérez, Marta Encuentra,
Jordi Salvador, Pere Pugès, Toni
Cornudella, Xavier Boloix, Juan Lara
Sigüenza, Joan Castellet, Eli Borreda,
Pere Miralles, Quim Llorens i Manel Alves. Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya i Federació
Catalana d’Entitats Corals. I més de
7000 voluntaris que van fer possible
l’organització dels trams i de més de
2000 autocars.
Escenografia:
Lluís Danés, Carles Berga i Jordi Soler
Equipament tècnic i infraestructures:
Sonostudi, Festa10, StereoRent,
Events i BCN 360
Actuacions:
Lluís Llach, Cor Jove i Cor de Noies
de l’Orfeó Català, Joan Rovira, Tremendos, 9Son, Pepet i Marieta, Elèctrica Dharma, Pep Sala i Crator, Brams
Presentadors:
Quim Masferrer, Txe Arana i Màrius Serra
Voluntariat:
Jordi Bosch, Toni Morral

EQU I P

TÈC N I C

Disseny i Audiovisual
Coordinació i producció de materials:
Jordina Boix i Bàrbara Branco
Dissenyadors:
Jordi Calvís, Arnau Aloy, Oriol Martí
i Elisabeth Pla
Identitat gràfica:
Xevi Pons
Equip audiovisual:
Galdric Peñarroja, Gemma Cots, Marc
Roma, Oriol Cortacans
Il·lustracions:
Jordi Calvís

eMail
Plataforma tecnològica i anàlisi de
dades:
Blue State Digital
Maquetació i programació:
Robert Planas
Continguts:
Janquim
Base de dades:
Josep Albertí

Via Catalana, Actes i Territori
EQUIP TÈCNIC

Responsable de projecte:
Ignasi Termes
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COMISSIÓ DE TREBALL PER LA V

Trams i voluntaris:
Magalí Andreu i Josep Sabaté
Producció tècnica V:
Joel Fortuny
Seguretat:
Marc Costa
Mobilitat:
Nel·la Saborit, Dani Carulla,
Albert Botran i Esteve Tremosa
Web:
DSET Solutions, Josep Albertí
Inscripcions:
Jordi Martínez i Josep Albertí
Colles castelleres:
Marta Torres
Equip audiovisual:
Gemma Cots, Galdric Peñarroja,
Guillem Gandol, Ferriol Moya, Lluis
Cabezas, Xavi Figueras, Jordi Casadevall, Sergi Lladó, Xavier Ubiergo
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#SíoSí i País Groc

Voluntariat

Responsable de projecte:
Ferran Civit
Coordinació i producció de materials:
Jordina Boix i Bàrbara Branco
Estratègia de comunicació:
Ramón Ollé, Jordi Vilagut, John Grant
Creativitat:
Josep M. Urgell
Planificació de mitjans:
Jordina Boix, Eva Calvet (amb el suport d’Ángeles Jover)

Responsable de projecte:
Anna Rosenfeld
Equip tècnic:
Carmen Pérez, Andreu Porta

COORDINACIÓ ADAPTACIONS I PRODUCCIÓ

Materials:
Bàrbara Branco
Compres:
Luard Silvestre, Sergi Aymerich, Jordi
Salvador, Jordina Boix
Distribució territorial i logística:
Gerard Muixí, Roger Sánchez

Gigaenquesta

Suport Personalitats
Responsable de projecte:
Jordi Lon
Equip tècnic:
Sandra Casals, Marta Soler, Anna
Pujol, Carmen Pérez, Gisela Muñoz,
Ferran Camps

Indecisos
Responsable de projecte:
Lluc Salellas
Equip tècnic:
David Hernàndez, Anna Serra i Narcís
Turull

Oficina de Premsa

Responsable de projecte:
Roger Bujons
Formació:
Adrià Bofill
Coordinació voluntariat:
Anna Rosenfeld i Carmen Pérez
Entrada de dades:
Carles Toronell i Marta Soler
Centre d’entrada de dades
de Barcelona:
Mercè Brasó
Producció materials:
Bàrbara Branco
Distribució materials:
Roger Sanchez i Gerard Muixí
Equip territorial:
Pau Ortínez, Anna Grabalosa, Roser
Alegre, Núria Guanyabens, Maite Mestre, Enric Sivianes, Laura Pujol, Sònia
Irla, Aziz Bounjimi, Helena Castellà,
Gisela Muñoz, Oriol Nicolau, Laura
Ignacio i Marce Cardoso
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Responsable de projecte:
Joan Serra
Gabinet de premsa:
Pere Marcé, Jordi Gabarró
Acreditacions:
Marina Sagarra
Premsa internacional:
Anna Salvans, Dani Jové, Laia Segura
Audiovisual:
Galdric Peñaroja, Gemma Cots
Equip Internacional:
Krystina Schreiber i Megan Carroll

Web
Responsable de projecte:
Joan Serra
Disseny i desenvolupament:
Blue State Digital
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Programació i manteniment backoffice:
Robert Planas
Coordinació i redacció de continguts:
Janquim
Producció de continguts i gestió
testimonials:
Marina Sagarra
Fotografia:
Galdric Peñarroja, Txema Gerardo,
Josep M. Grau

Xarxes Socials
Responsable de projecte:
Anna Rosenfeld
Estratègia i continguts @araeslhora:
Carles Rútia
Estratègia i continguts @assemblea:
Jordi Martinez
Estratègia i continguts @omnium:
Jordi Gabarró
Gestió de respostes als missatges
privats a la xarxa:
Eli Borreda
Estratègia i continguts Instagram:
Arnau Sanz

Marató 9N
Responsable de projecte:
Anna Rosenfeld
Responsable logística del Centre de
Trucades 9N:
Carmen Pérez
Responsable de formació i voluntariat:
Andreu Porta
Disseny web:
Oriol Martí
Programació:
Robert Planas
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Crida a la participació 9N

Comissions de treball

Responsables de projecte:
Bàrbara Branco i Natàlia Sànchez
Equip creatiu:
Jofre Sanfeliu, Jordina Boix, Eva
Calvet, Jordi Lon, Jordi Gabarró i
Elisabet Borreda

ECONÒMICA

Pere Carles Subirà
Nuri Guillaumes Isern
Anna Nerín Abad
Marcel Padrós
GRANS DONANTS

Joan Abellà
Marta Colomer
Jordi Cuixart
Jordi Arcarons

DIARI

Continguts:
Janquim, Joan Serra
Disseny i maquetació:
Jordi Calvís
Coordinació voluntaris i distribució:
Roger Sánchez, Gerard Muixí

GIGAENQUESTA

BUSTIADA

Irene Martín
Marcel Mauri
Montserrat Rossell

Barbara Branco (Interventors:
Iván Roig Cañadas i Jordi Massaguer)

CAMPANYA SÍOSÍ

RODA DE PREMSA

Irene Martín
Marcel Mauri
Elena Jimenez i Botias
Ignasi Termes
Josep Lluís Fernàndez
Josep Maria Urgell Blanch
Montserrat Rossell Martí
Jordi Bosch

Eva Calvet, Jordi Lon, Jordi Gabarró i
Eli Borreda

VOLUNTARIS

Atenció a l’usuari

Jordi Bosch
Toni Morral

ENCARTELLADA

Programació aplicatiu:
Pere Esteve, Marc Rios
Coordinació i logística:
Pere Esteban i Roger Bujons

Responsable de projecte:
Eli Borreda
Gestió Whatsapp:
Jordi Martínez, Marina Sagarra

DADES

Marc Costa
Jordi Salvador
Oriol Soler
Josep Albertí

Captació de fons
i estat de comptes

INDECISOS

Responsable de projecte:
Natàlia Sànchez
Coordinadora comissió grans aportacions:
Mònica Pérez
Seguiment territori i petits donatius
pre-11S:
Carmen Pérez
Seguiment territori i petits donatius
post-11S:
Pere Esteban
Control econòmic:
Pere Casanovas
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Josep Colomer
Rita Marzoa
Joaquim Colominas
Jordi Muñoz
DISCURS POLÍTIC

Marina Llansana
Pere Pugès
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AGRAÏMENTS
En s

ha n

aj u d at

Correcció i traducció:
Marta Albertí , Isabel Bonet, Roser Cabanas , Elisabet Carbó, Enric Espelt, Mercè Espuny, Joaquim
Fraser, Judith Garcia, Mike Holt, Jordi
Mallol, Elisabet Pérez, Eulàlia Sariola, Pere Saumell, Dolors Selis, Laura
Sierra, Marta Trias, Neus Ortiz, Ramon
Pujades, Jordi Vilanova, sectorial de
traductors de l’ANC
Disseny:
Josep M. Urgell
Han respost dubtes a través de
info@araeslhora.cat:
Montserrat Fons, Marta López i Roser
Nadal
Han donat la cara al web:
Cinzia Collettini, protèsica dental
Jaume Sarret, enginyer industrial
Aixa Salec, neteja
Laura Arilla, export manager
César Sanchís, taxista
Anna Biernau, metgessa
Anna Aiguabella, estudiant
Manel Morgades, pastisser
Rosa Cartanyà, estilista
Mireia Pellicer, educadora social
Paco Sanchez, operari
Montserrat Ferrer, gemmòloga
Pilar Solsona, jubilada
Narcís Turull, filòleg
Gerard Raimat, periodista esportiu
Lluís Segura, informàtic
Marta Mostany, esteticista
Jaume Bertran, jubilat
Luís Lozano, aturat
Antoni Salazar, guixaire decorador
Teresa Farran, operària
Jesús Bartolomé, aparellador
Jordi Vives, comercial
Patrícia Pedrola, professora de secundària
Íngrid Adell, geògrafa
Pilar Guzman, ajuda a domicili
Norma Pujol, mestra

A R A

É S

Josep Maria Retja, projectista
Ramon Arester, jubilat
Agnès Toda, professora de secundària
Anuar Imlahi, fotògraf
Abbas Amir, xofer
Sergi Feijóo, bomber
Ferran Milà, botiguer
Blanca Massot, veterinària
Saoka Kingolo, agent d’assegurances
Arturo Gonzalez, funcionari
Josep Feliu, reparador
William Mejías, tècnic de salut
Ares Subirà, comunicació
Josep Farreny, tècnic agrícola
Carmen Perez, sociòloga
Álvaro Canelo, enginyer
Marc August Muntanyà, pastor
Ricard Torné, economista
Claudia Badiuk, serveis domèstics
Albert Clara, botiguer
Marc Zammit, estudiant
Najoua Mesbahi, educadora social
Ricard Pons, enginyer industrial
Alberto Perez, politòleg
Pep Danès, pastisser
Cesc Bancells, pagès
Ariana Seglar, professora de secundària
Anna Perez, telecomunicacions
Ferran Tost, jardiner
Eliana Freitas, dinamitzadora lingüística
Carles Rútia, comunicació
Montse Catalan, funcionària
Ignasi Artero, emprenedor
Pep Jové, actor
Anna Jimenez, directora de comunicació
Sebastià Bover, professor d’arts escèniques
Jose Rodríguez, webmaster
Chelo Puente, llibretera
Marc Carrasco, assegurances
Laura Cabrer, telecomunicacions
Toni Pons, prejubilat
Glòria Cardona, funcionària
Martha Moreo, culturista
Marc Grau, administratiu
Gabriel Sanpedro, jubilat
M. Ángeles Aguilera, jubilada
Nona Codina, auxiliar de càmera
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Oriol Puig, socialmedia manager
Enric Ribera, jubilat
Francesc Arroyo, emprenedor
No apareixen al web per motius
tècnics però hi van col·laborar:
Lluís Rivera, jubilat
Dani Milà, arquitecte
Lourdes Sepúlveda, restauració
Mònica Pons, comercial de banca
Jesús Figueres, jubilat
Llorenç Lopez, aturat
Francesc Foguet, professor d’universitat
Cristobal Cuesta, funcionari
Han firmat testimonials:
Marta Guasch - 26 anys - La Bisbal del Penedès
Ramon Sánchez - 46 anys - Sabadell
Guillem Navarro - 24 anys - Bellver de Cerdanya
José Rodríguez - 37 anys - Ciutat Meridiana
Laia Mauri - 17 anys - Badalona
Àlex Miquel - 29 anys - Nou Barris
Montse Andreu - 61 anys - Barcelona
Daniel Plana - 39 anys - Manresa
Núria Espelt - 52 anys - Teià
Gerard Pibernat - 35 anys - Cassà de la Selva
Ester Gea - 28 anys - Barcelona
Marçal Terrades - 29 anys - Girona
Emili Solans - 66 anys - Sant Just Desvern
Mireia Almodóvar - 33 anys - Sant Quirze del Vallès
Eduard Badia - 33 anys - Reus
Mercè Espuny - 43 anys - Barcelona
Natàlia Rodríguez - 46 anys - Tarragona
Alfons Nonell - 35 anys - Barcelona
Pere Borrell - 62 anys - Martorelles
Júlia Soler - 12 anys - Ripollet
Laia Fontanet - 22 anys - Roquetes
Roser Soldevila - 78 anys - Collsuspina
Marta Vilalta - 56 anys - Barcelona
Maria Llongueras - 29 anys – Terrassa
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Personalitats que
han donat suport
a la campanya:
Toni Aira
Toni Albà
Xavier Albertí
Agustí Alcoberro
Salvador Alegret
David Alegret
Arcadi Alibés
Francesc Marc Álvaro
Sebastià Alzamora
Josep M. Amat
Roser Amills
Dèlia Amorós
Màgic Andreu
Josep Andreu
Martí Anglada
Txe Arana
Xarim Aresté
Santi Arisa
Carles Arquimbau
Francesc Artigau
Gio Paolo Baglioni
David Balaguer
Josep Mª Ballarín
Francesc Bancells
Antonio Baños
Manuel Barceló
Jofre Bardají
Oriol Barri
Antoni Bassas
Jordi Batiste
Pilarín Bayès
Sílvia Bel
Germà Bel
Sergi Belbel
Josep M Benet i Jornet
Eva Bidania
Martí Boada
Javier Bonomi
Josep Bordes (Pepet i Marieta)
Laura Borràs
Lolita Bosch
Eric Bouchard

Joan Lluís Bozzo
Àlex Broch
Oriol Broggi
Salvador Brotons
Xavier Bru de Sala
Roger Buch
Ferran Busquet
Jaume Cabré
Jordi Cadellans
Miquel Calçada
Pilar Calvo
Manel Camp
Carles Canut
Lucía Caram
Pere Joan Cardona
Salvador Cardús
Antoni Carné
Montserrat Carulla
Roc Casagran
Jaume Casals
Alícia Casals
Miquel Casas
Núria Casas
David Castillo
Josep M. Cervera
Alexandre Chartrand
Ventura Clotet
Jordi Coca
Albert Codines
Pep Coll
Imma Colomer
Josep Colomer
Agustí Colomines
Roger Coma
Antoni Comín
Laura Conejero
Jordi Creus
Oriol Cruz
Pep Cruz
Joan B. Culla
Lluís Danés
Clàudia Dasca
Joan Dausà
Günther Dawen
Armand de Fluvià
Roger de Gràcia
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Julià de Jòdar
Clara de Ramon
Rodolfo del Hoyo
Mathieu Desilets
Guillem Destard
Jordi Díaz
Carles Domingo
Eulàlia Duran
Biel Duran
Francesc Escribano
Josep Espar i Ticó
Eduard Estivill
Núria Feliu
Maria Dolors Feliu
Miquel Ferreres
Mar Forcada
Feliu Formosa
Iu Forn
Joan Fortuny
Lluís Fortuny
Xavier Franco
Esther Franquesa
Cesk Freixas
Patrícia Gabancho
Jordi Galceran
Josep M. Ganyet
Anthony Garner
Lluís Gavaldà
Miquel Gelabert
Meritxell Gené
August Gil Matamala
Salvador Giner
Marco Giralucci
Saül Gordillo
Jean Thomas Grantham
Xavier Graset
Eulàlia Grau
Núria Grau
Pep Guardiola
Modest Guinjoan
Montserrat Hierro
Manel Huerga
Míriam Iscla
Maria de la Pau Janer
Joel Joan
Kilian Jornet
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Lluís Juste de Nin
Lluís Jutglar (En Peyu)
Heike Keilhfer
Gorka Knorr
Patrice Labonté
Ferran Latorre
Lluís Llach
Marina Llansana
Francesca Llopis
Carme Lluveras
Pau Lobo
Jaume López
Sergi López
Josep M. López Llaví
Josep M. Mainat
Enric Majó
Salvador Maldonado
Karmele Marchante
Lluís Marco
Isidor Marí
Jordi Martí
Mercè Martínez
Jordi Martínez
Rita Marzoa
Roger Mas
Pere Mas
Quim Masferrer
Joan Massotkleiner
Sergi Mateu
Enric Maurí
Ana Miranda
Empar Moliner
Anna Moliner
M. Victòria Molins
Jordi Montañez
Òscar Montes
Quim Monzó
Esteve Nabona
Zelai Nikolas
Xavi O’Callaghan
Arcadi Oliveres
Albert Om
Magda Oranich
Josep Palau
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Elisenda Paluzie
Jorgos Papadakis
Francesc Parcerisas
Ada Parellada
Isona Passola
Julià Peiró
M. Rosa Peitx
Jirí Pelka
Roger Peña
Joan Pera
Espartac Peran
Xavier Pérez Esquerdo
Bàrbara Peris
Ot Pi
Oriol Pi de Cabanyes
Núria Picas
Manel Piñero (Homo APM)
Mon Plans
Agustí Pons
Ventura Pons
Mercè Pons
Carme Porta
Jordi Porta
Pere Portabella
Quimi Portet
David Poudevila
Manel Pousa (Pare Manel)
Juanjo Puigcorbé

Lídia Pujol
Melodie Pulgarín
Gerard Quintana
Pilar Rahola
Pilar Rebaque
Joan Reig
Joan Rendé Masdeu
Josep M. Reniu
Ferran Requejo
Eduardo Reyes
Toni-Lluís Reyes
Tian Riba
Jaume Ribas
Pep Ribas
Remei Ribas (Àvia Remei)
Francesc Ribera ‘Titot’
Santi Ricart
Joan Rigol
Albert Roca
Genís Roca
Dídac Rocher
Eugeni Rodríguez Giménez
Joandomènec Ros
Jacint Ros Hombravella
Xavier Rubert de Ventós
Boris Ruiz
Mònica Sabata
Anna Sahun
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Pep Sala
Carles Sales
Anna Sallés
Cèlia Sànchez Mústich
Albert Sànchez Pinyol
Carme Sansa
Carles Sastre
Rafael Sedano
Màrius Serra
Xavier Serrat
Miquel Sitjar
Jaume Sobrequés Callicó
Estel Solé
Guillem Solé
Toni Soler
Sílvia Soler
Joan Soler Amigó
Lluís Soler Auladell
Ramon Solsona
Mariel Soria
Miquel Strubell
Ferran Suay
Salvador Sunyer
Pere Tàpies
Natxo Tarrés
Carlota Torrents
Hugo Tran
Esteve Travesset
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Amèlia Trueta
Imma Tubella
Daniel Turp
Ramon Vallbé
Eduard Vallory
Joan Vallvé
Guillem Anton Varela
Montserrat Vendrell
Silvia Ventura
Joan Veny Clar
Vicenç Viaplana
Santiago Vidal
Josep Vigo Bonada
Eloi Vila
Enric Vila i Casas
Joan-Pere Viladecans
Agustí Vilallonga
Lluís Villanueva
Vicenç Villatoro
Xavier Vinyals
Olga Viza
Eduard Voltas
Bernhard Felix Von Grünberg
Xevi Xirgo
Mario Zubiaga
Txarango
Els Amics de les Arts
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Ho han fet possible:
Gràcies als 73.000 voluntaris
Gràcies als 560.000 inscrits a la V
Gràcies als 1,8 milions d’assistents a la V
Gràcies als gairebé 1,9 milions de votants del doble sí
Gràcies als més de 2,1 milions de votants del sí
Gràcies als més de 2,3 milions de persones que van votar el 9N
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