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Què és i com és 1' "Operació 8,000 socis" 

3,500 socis.- Aq_uesta era la xifra de socis de l'Orfeó Català 
_—^ ^ .^ ^^ iniciar-se la campanya que vol augmentar—la 

fins a S.OOO. 

Perquè "Omnium Cultural" és 1'organitzador 

de 1' "Operació 8,000 socis".- , 

liS Institució "Omnium Cultural" -única en la seva 
finalitat- és el punt de convergència de lloables 
voluntats i esforços q_ue fins ara treballaven, per 
a la cultura catalana, isolats uns dels altres. 

D'altra banda, la Junta de l'Orfeó no podia treure 
un gran profit de la campanya perquè, com diu 
Rossinyol, "no està bé de lloar la família", i pit
jor encara si un es lloa a sx mateix. 

L'exposició dels mèrits de l'Orfeó, és molt millor 
que no la formuli ell mateix. 

Si bé l'existència d'una proclaca, posada per 
"Omnium Cultural" a la signatura del bo i millor 
de Catalunya, ja dóna paternitat a 1* "Operació", 
aquesta es prestigia molt més si és luia institució 
com "Omnium Cultural" qui la patrocina. 

Financiació»- ''Omniíun Cultural" ha acceptat, sense reserves, fer-
se càrrec de la direcció, execució i financiació 
de la campanya. 

Quant a la financiació, però, "Omnium Cultural'ha 
volgut independitzar—la de les aportacions normals 
dels seus col.laboradors. 

A tal fi, els fundadors de 1' "Omnium Cultural"j 
ajudats d'incondicionals amics, s'han constituït 
en patronatge de la simpàtica "Operació 8,000 so
cis", de manera que aquesta no grava econòmicament, 
en absolut5 "Omnium Cultural", 



La Proclama.—. La proclama és el principal document de 
1' "Operació*'. S'hi exposa tot el que es 
pretén, és a dir q_ue l'Orfeó Català pugtii 
arDfibar a la xifra de 8.000 socis, per tal 
de :.vitalitaar-sej de cara a vm programa de 
gran trascendòncia musical i artística, q_ue 
demostri al Wón quina ós la força col·lec
tiva del nostre país quan es posa al servei 
de la pròpia cultura. 

La proclama s'ha imprÓs amb gran dignitat 
d'elements. 

Sijynaturos de la Proclama»- S'ha demanat a un "bon nombre de persones, en
tre les més representatives, que vulguin signar 
la proclama de 1' "Operació 8.000 socis". 

Les signatures van agrupades d'acord amb les 
activitats dels signants. 

Captació dels socis actuals 

de l'Orfeó per tal que col.laborin.-

Evidentment cal comptar amb la col·laboració 
dels actuals socis de l'Orfeó^ una col«labo-
ració entusiasta i sense reserves. 

La Junta de l'Orfeó Català, secundant la oain- '' 
panya d» "Omnium Cultural", sol·licita per 
carta a cada un dels socis actuals, que col-
labori intensament demanant: 

que portin socis nous. 
que facilitin llista de possibles nous 
socis, a promoure directament per 1' "Ope
ració", tot remarcant si podem esmentar el 
seu nom o si vol que ens el reservem. 

"Ajnios de sepipre'* i "Proselitistes'' 

Ss demana als "Amics de sempre", de la nostra 
cultura, que facilitin una llista de persones 
prou actives i prou identificades amb les nos
tres coses, les quals puguin esdevenir autèn
tics "Proselitistes'' de la nostra "Operació", 
sobre la base que cada un d'ells aporti un nom
bre determinat de socis. 

Aquesta "quota" del "Proselitista" és designada 
en cada cas per 1' "Amic de Sempre" que n'hagi 
estat 1'incorporador. 



Tota la foina burocràtica -cartes, etc- que 
doni la recerca dé "Proselitistes^', no va a 
oàrroo dels "Amics de sempre", sinó que tot 
ho fa 1' "Operació". 

Es lliura a cada "Amic de sempre" els exemplars 
d'aquesta memòria que necessiti, per tal que 
ell i els seus "Proselitistes" estiguin infor
ma tSy amb tot detall, dels mòbils i procés a 
seguir per 1' "Operació". 

Els "Amics de sempre", i la seva conseqüència, 
els "Proselitistes", han de ser la més vital 
i eficient força promotora.de 1' "Operació 
8,000 socis". 

Caj3_ta.Ció d' empreses_ comercials i indxistria]-S_. — 

L' "Operació 8.000 socis" té el propòsit de 
cridar l'atenció de les empreses comercials i 
industrials de la nostra terra, per tal que, 
com a persones jurídiques o empreses individuals-, 
es facin socis -benemèrits de l'Orfeó Català. 

Publicitat reiterativa»— Bes del punt de vista publicitari es preveu 
que caldrà insistir reiteradament sobre les 
persones que ja hauran rebut la proclamae 

Aquesta insistència serà feta a base de pos
tals apropiades, tant per la reproducció de 
dibuixos a tot color i fotografies/ com pel 
text reiteratiu del prec Ja formulat en la pro
clama. 

S'enviaranj a cada persona, almenys sis postals, 
totes diferents, i amb interyals de 15 dies. 

Les postals, com diem, portaran text al dors. 
Aquest text en cada tramesa serà diferent, i 
farà referència al contingut de la proclama, 
s'explicaran detalladament els avantatges de 
ser soci de l'Orfeó, etc. 

Cartells.- L'ambientació de 1'"Operació 8,000 socis" és 
bàsica, D'altra banda, l'impacte de cartes i 
impresos i el treball dels "Proselitistes" 
fóra menys .eficaç sense una adequada ambientació 
de caràcter general* 

Utilitzant els mateixos originals de les postals, 
s'imprimiran cartells de diverses mides, per a 
la fixació as murs, columnes, establiments, en
titats, etc. 



Fitxer jnetàl,_Ij.c unificat.- S'està confeccionant un íitxer metàlolio uni-
ficatj, a baso dols principals fitxors d'edito
rials i entitats. 

"Omnit-im Cultural" ha adquirit una màquina elòc-
trica d'imprimir adreces, per a la utilització 
del fitxer irietàLlic, 

I establirà les condicions per a una col.labo-
ració mútua que ha de beneficiar d'una manera 
decisiva a entitats i editorials, I no cal 
remarcar que es perllongarà indefinidamentj on 
apoi d'iniciatives anàl&|gT.ies a 1' "Operació 
8,000 socis", que ha estat el motiu de la crea
ció d'aquest fitxer metàl„lic unificat. 

Aquesta "Operació", amb el fitxer metàl,licj 
tindrà un servei, pel qual es necessitarien 
15 mecanògrafes, treballant viiit hores diàries 
durant 10 dies. 

Premsa - Ràdio.- Durant dos mesos, i d'acord amb el programa 
de reiterar la crida, es publicaran als diaris 
barcelonins (La Vanguardia, Destino, Correu 
Català, Sorra d'Or, B\illa Dominical, etc.) gra
vats que seran la reproducció de les postals i 
dels cartells del' "Operació", 

Durant la mateixa època, i en hores estratègi 
ques, es donaran per Ràdio Barcelona 
al.lusives a 1' "Operació". 

"cunyes'' 

D'altra banda Ràdio Barcelona ha promós Ja una 
emissió (programa local) de mitja hora, dedi
cada exclusivament a la divulgació de 1' "Ope
ració". 

Visitadors,- L' "Operació -8.000 socis" organitzarà un equip 
de visitadors, els quals treballaran sobro la 
base de les llistes de possibles socis, propor
cionades pels socis actuals i sobre el fitxer 
unificat. 

La feina dels visitadors5 però, no començarà 
fins que s'hagi fet un veritable ambient, tant 
particular com general, 

ïïo cal remarcar l'eficàcia demostrada que tó el 
sistema do la visita. 

Captació per ̂ telèfon.- Com a complement d'aquesta feina es farà un 
assaig de "captació per telèfon". Si els re
sultats són favorables, os donarà també pas a 
aquest sistema. 



Possibilitats i tècnica de P " O p e r a c i ó " 



Posciibilitats i ïoonica de 1* "OïDOi-ació" 

Possibilitats de 1' "Operació 8.000 socis". 

Encara q.ue tots sabem q.ue los institucions cor
rals de la península no tenen en cap cas inés 
socis q_ue l'Orfeó Català, tenim dret a esperar, 
no obstant, que Catalunya sigT.;i una excepció, 
per la seva superior situació econòmicaj i tam-, 
bé per la sensibilitat dels catalans, esperona
da por la necessitat de vetllar les institucions 
bàsiques de la seva cultura. 

Envergadura de 1' "Operació"»-

Per a lograr l'assistència ciutadana a què tó 
dret a aspirar l'Orfeó, tan inadmisible fóra 
l'aventura irresponsable d'una campanya no prou 
meditada, com la basada en la ĵ asiveria del 
publicitari que es compróî  un timbalet per a 
fer-se sentir enmig de l'estrèpit del mo"n actual. 

Coordinació sinSrgica de tots 

els mit.ians de captació»-

De la lectura d'aquest esbós i resum del pro
jecte total de 1' "Operació 8,000 socis", es 
dedueix que s'utilitzaran tots els mitjans pos
sibles, dosificats com cal, i sobretot £00^41^-
nats en el teni:js i en el llangajnent, per tal 
que GS pótoncialitzin de manera que no SLimin 
aritmèticament sinó en forma geomètrica. 

Doble front "tie captació,— 

En el projecte d' "Operació 8,000 socis" es po-
tencialitza 1' ''atac" individual, privat^ a ca
da possible soci, amb una sincrònica crida col— 
lectiva, pública, mitjançant la premsa, ràdio, 
cartells, T.V", - si ós possible-, a fi de trobar 
ja 0I màxim d*interès quan os tn.iqui a cada porta. 



Cloenda de 1' "Operació S^OOO socis".-

Com a nota simpàtica i estimulant de l'operació, 
aconseguits els 8.000 socis, l'Orfeó Català 
-i es demanarà la col·laboració de tots els Or
feons de Catalunj'·a- reunirà la família engran
dida, al Palau Nacional, per a se;g;ellarj ami) un 
memorable concert, la fita q_ue ha de marcar el 
oomençaraent d'una nova etapa en la liistòria glo
riosa de l'Orfeó» 



Beneficis - directes i indirectes - previsibles per a 

rOr feó, derivats de I' "Operac ió 8.000 socis" 



Beneficis -dirootos i indirootos— provisiblos 

per a l'Orfoó, dorivats do 1' "Oj;x;raQÍó O.OOO socis" 

Bonoficis dirüc·bL3s: 

incroinont substancial dol suport econòmio 
on unos 70O.OOO ó 800,000 jTjsaotes anuals. 

notablo disminució dol tant pcx" oont do dos— 
poscG do Süstoniment do l'entitat. 

possibilitat qxxo aquesta nova aportació oconò-
niioa i do oiirbadania faci viablo per a la pri
mera inrotitució coral do Catalunya, una rocs-
tructuració i ospanaió on novos direccions, 
d'acord amb oi gu'.i podria i hauria do sor 
l'Orfoó do cara a l'any 2=000. 

Bonoficis indiroctos 

m-ístros i cantaires podran ser'objecto d'aten
cions, Golol:'.oituds i estímuls, ois quals pola-
ritaant-so amb la sotjurotat do la nova assis
tència dftlü catalans j hauran d'olv"A'"ar la moral 
do mostres, cantaires i soois. 

la rcsfJoïiànoia do 1' "Opera,ció 8,000 soois^' 
vitalit^arà la simpatia que s :;mpro ha desper
tat l'Orfeó a la totalitat de la nostra terra. 



Uns quants detalls materials 

de la vasta " O p e r a c i ó " 



Uns quants detalls materials ds la vasta "Operació'' 

S'han editat: 

En preveu guo ŝ 'escriuran; 

60.000 xjroclaines 
10.000 cartells 
157=000 postals 

35-000 cartes, i gue 

192.000 adreces seran escrites en 
192.000 sobres 

El _f_i_t_x_sr_ ̂ -n"_j_à_l_-_li_c_ u n i f i ^ a t 
lia^_exi^t confoccicnars 

35''000 fitxos on cartolina, i 
35*000 litxGS metàl·liques, posados en servei per 

1 màquina automàtica elèctrica sel.loctiva 

Seran invertides 

6,400 hores d'oficina 
800 " de visita domiciliària 


