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Resum de canvis en els 
documents de la ponència
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En l’actual Full de Ruta de l’Assemblea 2018-2019 es planteja com una línia d’actuació es-
tratègica “L’enfortiment de l’Assemblea Nacional Catalana”, la qual proposa que l’ANC faci 
canvis estructurals per esdevenir més eficient i àgil. En aquest sentit, el SN va crear al juny 
de 2018 un grup de treball que va estudiar durant tot l’any diversos canvis reglamentaris que 
finalment han resultat en la present reforma.

Com que els canvis han estat moltíssims, és impracticable posar a disposició dels socis els 
documents de la ponència marcant amb un color els canvis. És en aquest sentit, que s’ha con-
siderat més adient fer-vos a mans un resum explicatiu dels canvis efectuats.

Per tant, a continuació us passem una breu explicació dels principals canvis que hem inclòs en 
la nova reforma estatutària:

a)   Correcció lingüística de gènere. Malgrat que en alguns casos pugui semblar una duplicitat 
el desdoblament, creiem que una entitat com l’ANC havia de tenir uns documents esta-
tutaris que tinguessin un tracte de gènere respectuós i inclusiu com per exemple amb la 
denominació dels càrrecs.

b)   Eliminació de les persones col·laboradores. D’aquesta manera, l’Associació només tindrà 
membres i simpatitzants. L’argument és que no hi havia diferència pràctica entre el col·la-
borador i el simpatitzant. Tècnicament això ja es gestiona així des de fa cert temps, però 
faltava incloure el canvi a nivell estatutari.

c)   Inclusió de drets i deures dels membres del SN. Fins ara, en cap lloc constaven aquests 
drets i deures. S’ha vist oportú incloure’ls per evitar situacions confuses o pràctiques errò-
nies. D’aquesta manera, l’incompliment de responsabilitats podrà ser regulat i objecte de 
sanció.

d)   Reconeixement de l’ANJI com a jovent de l’Assemblea. Fins ara, l’ANJI era una sectori-
al amb un sistema de funcionament i característiques específiques, pendents des de fa 
temps de ser incloses a nivell estatutari. Per tal de donar una completa cobertura a la seva 
situació, l’ANJI passa a ser oficialment el jovent de l’Associació, i estarà organitzada en 
Assemblees de Joves i en un òrgan coordinador i representatiu d’aquestes.

e)   Definició de les “Assemblees de Base”. Segons aquesta definició, tota Assemblea Territo-
rial, Assemblea Exterior, Assemblea Sectorial o Assemblea de Joves serà una Assemblea de 
Base. D’aquesta manera, es simplifica el llenguatge i quan hom vulgui fer referència a una 
assemblea qualsevol, de manera genèrica, ho podrà fer sense haver de llistar tots els tipus. 
Conseqüentment, el CTSE passa a ser el CAB.

f)   Donar visibilitat a les Assemblees Sectorials. Per pròpia reivindicació de les Assemblees 
Sectorials, s’inclouen diversos canvis que ajuden a donar un tracte més igualitari respecte 
les Assemblees Territorials. De manera rellevant, disposaran de Tresoreria pròpia perquè 
puguin ser més autònomes, i podran participar en els plens del SN, cosa que els permetrà 
influir molt més en el rumb de l’Associació.

g)   Regulació de la Gerència i les persones contractades. Calia regular-ho, ni que sigui míni-
mament, per tal de donar cobertura estatutària a les particularitats d’aquestes persones, i 
d’aquesta manera, ser transparents del sistema contractual que hi ha actualment a l’ANC i 
evitar que aquest sistema pugui canviar fàcilment segons les majories eventuals del SN.

h)   Denominació dels Comitès Comarcals. Hi ha regions on es reuneixen periòdicament les 
coordinadores i els coordinadors de les Assemblees Territorials, les quals reben el nom 
de Coordinadores Comarcals o Assemblees Comarcals, termes poc escaients i que poden 
generar confusió. Hem considerat que anomenar-los Comitès Comarcals evitarà aquesta 
problemàtica.
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i)    Denominació del Comitè Deontològic i regulació del procés sancionador. L’actual terme 
estatutari (Comissió Instructora) genera confusió (perquè no és una comissió del SN). A 
més, actualment no només fa una instrucció, sinó que també es la responsable d’efectuar 
el procés sancionador quan escau. Per tant, aclarim aquest procés sancionador en el RRI i 
atorguem a l’òrgan un canvi de nom més adient (i també qui el composa).

j)    Regulació del sistema d’avals del sistema electoral. El sistema d’avals de candidatures es 
va introduir en l’última reforma estatutària, però no tenia cap procediment establert més 
enllà de les pautes que el Secretariat va donar. La pràctica ens ha demostrat que calia revi-
sar aquest sistema i donar-li una concreció que sigui eficaç.

k)   Correcció en el repartiment de quotes. Actualment, els ingressos de les quotes dels mem-
bres es reparteix entre les Assemblees Territorials i la resta de l’Associació, meitat i meitat. 
Posteriorment aquesta segona meitat es reparteix entre les despeses fixes de l’Associació 
(persones contractades i lloguer de la seu), les campanyes del Secretariat Nacional, les 
Assemblees Sectorials (via bestreta del Secretariat), i possibles altres despeses variables. 
Aquest repartiment comporta problemes econòmics i per tant s’ha canviat per un altre 
més equitatiu.

l)    S’actualitza la gestió comptable. Des de la creació de l’Assemblea fins a l’actualitat, s’han 
anat efectuant canvis de criteri de funcionament en la gestió comptable. Les Assemblees 
Territorials per exemple ja no poden tenir un compte bancari a nom seu com anys enrere, 
sinó que ara mateix totes usen un subcompte. S’han fet els canvis necessaris per actualit-
zar estatutàriament les situacions que han canviat.

m)  Correcció de diverses disfuncions i eliminació duplicitats en el funcionament del SN, les 
comissions, en els plens i en tota l’Associació. S’ha revisat que tots els articles siguin cohe-
rents entre ells, evitant contradiccions o buits funcionals. Molts petits detalls que serien 
difícils de llistar, però que fan que tot el text estigui cohesionat.
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