
UNA RESPOSTA
EXCEPCIONAL
PER A UN MOMENT
EXCEPCIONAL
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PRESENTA’NS
UN NOU SOCI!

Ara, més que mai, necessitem ser-ne 
molts. Tens amics o amigues que podrien
associar-se a Òmnium?
Ajuda’ns a convèncer-los!

Escriu a socis@omnium.cat
o truca’ns al 933198050.

QUÈ MÉS PUC FER?

El repte històric que tenim davant
és enorme. Hi ha molta feina a fer
i ens caldrà tota la teva energia.
Vols col·laborar amb nosaltres?

Escriu a participacio@omnium.cat
o truca’ns al 933198050.

FES-TE’N
VOLUNTARI!



Hola 

Som davant d’una situació excepcional, el repte de 
país més important dels darrers segles, el pas més 
gran que haurem fet mai com a nació. Per això, et 
demanem un esforç excepcional.

Som conscients que el compromís de centenars de 
milers de ciutadans ens ha permès arribar on som. 
Però ara no podem defallir: necessitem més força 
que mai. Per fer front als mesos que vindran, et 
demanem de fer una aportació excepcional que 
dupliqui la quota anual (només aquest 2017). 
Necessitem el teu suport econòmic, perquè això 
també ens permetrà mantenir la independència 
envers cap banc o cap altra entitat privada o pública.

El 82 % dels nostres ingressos provenen de les 
quotes dels socis. Els comptes són auditats i públics, 
perquè no tenim res a amagar. La nostra causa 
és noble i justa, malgrat que l’Estat ens ha volgut 
ofegar financerament amb dues multes polítiques de 
330.000 €.

Necessitem estar encara més preparats per al 
proper 1 d’octubre, quan serem cridats a votar 
sobre la independència. Per afrontar pacíficament 
i democràtica tot el que passarà abans i després del 
Referèndum.

Convençuts que actuem en legítima defensa, per 
la democràcia i la llibertat, aprofito per agrair-te 
profundament el teu compromís. Serenor i coratge. 
Gràcies de tot cor per ser-hi sempre.

Visca els Països Catalans, visca Catalunya lliure!

Jordi Cuixart
President d’Òmnium Cultural

Les vostres dades estan incloses en un fitxer 
d’Òmnium Cultural amb la finalitat de poder-vos 
informar de les nostres activitats. D’acord amb la 
LOPD 15/99, podeu exercir el vostre dret d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos 
a Òmnium Cultural (Diputació, 276, pral. 08009 
Barcelona).

NO, NO PUC FER AQUESTA 
APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA

CREUS QUE PODRIES 
FER UNA APORTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA?

Ens ho pots dir per:

Telèfon: 933198050 (àrea de socis)
Correu electrònic: socis@omnium.cat
Correu postal: marca amb una X la 
casella “No, no puc fer aquesta aportació 
extraordinària” i envia’ns la butlleta.
El franqueig està pagat.

El termini per respondre
és fins al 8 de setembre de 2017.

Número de soci:

SÍ, APORTARÉ L’EQUIVALENT 
A LA MEVA QUOTA ANUAL

I SI NO PUC FER 
AQUESTA APORTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA?

T’agraïm l’esforç tan important que fas 
per col·laborar amb nosaltres en aquest 
moment excepcional.

RECORDA QUE LA TEVA
APORTACIÓ POT DESGRAVAR

FINS A UN

SÍ NO

Si no ens dius res, farem aquest cobrament 
el setembre de 2017. Si hem fet el 
cobrament i el vols rectificar o anul·lar, 
avisa’ns abans del 31 d'octubre de 2017


