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1.

Introducció

El procés cap a la independència de Catalunya és a punt de culminar i després de la tasca
realitzada en els darrers cinc anys, l’Assemblea Nacional Catalana (en endavant ANC)
entoma el repte de liderar la mobilització ciutadana en aquesta fase crucial del procés.
La mobilització ciutadana és, sense cap mena de dubte, l’element desllorigador i
definitori que permetrà legitimar les decisions polítiques que, sota el mandat majoritari
atorgat per la pròpia ciutadania de Catalunya, han de prendre els representants electes
i les institucions polítiques del nostre país. És, doncs, el compromís i la perseverança de
la gent el que farà possible la ruptura amb l’Estat espanyol i la instauració d’un nou
ordenament jurídic i institucional.
En la culminació del procés s’albira un moment de gran transcendència política:
l’aprovació de les anomenades lleis de la desconnexió i la convocatòria del referèndum
vinculant sobre la independència, en un termini no més enllà del setembre de 2017. És
en aquests dos elements on l’ANC fa pivotar el Full de Ruta 2017-2018, entenent que
l’èxit de les accions que s’hi plantegen serà absolut quan estiguin consensuades i
plenament coordinades amb tots els actors sobiranistes del procés.
En el desenvolupament d’aquests fets polítics que han de culminar amb la instauració
de la República catalana, l’ANC té en compte les accions estratègiques en tots els àmbits
d’actuació possibles que caldrà fer abans, durant i després de la celebració del
referèndum, en els diferents escenaris possibles i, complementàriament, en la
implementació del mandat democràtic vinculant que en sorgeixi. Aquest document és
la guia de les actuacions de l’ANC i preveu els actes polítics i jurídics de les institucions i
el suport actiu i vigilant de la gent mobilitzada.

2.

Antecedents: del 27-S al referèndum vinculant

De resultes de les eleccions autonòmiques de caràcter plebiscitari celebrades el 27 de
setembre de 2015, es va configurar al Parlament de Catalunya una majoria
parlamentària a favor de la independència de Catalunya amb un mandat clar per iniciar
el procés polític que ha d’acabar amb la creació d'un estat independent per a Catalunya.
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El mes de juny de 2016, al Plenari de Badalona, el secretariat de l’ANC acordà introduir
un canvi substancial en el Full de Ruta aprovat per l’Assemblea General Ordinària
celebrada a Manresa mesos abans: el referèndum. Els dies 14 i 15 de juliol de 2016 les
bases de l’ANC van ser consultades i van aprovar exigir a les nostres institucions la
modificació del Full de Ruta acordat per les forces independentistes i incloure-hi un
referèndum vinculant sobre la independència. Així ha estat, i actualment el Govern i tots
els partits polítics i entitats independentistes assumeixen que el referèndum és
l’instrument d’actuació unitària per cloure el nostre procés d’alliberament nacional amb
èxit, fugint de discussions partidistes i ideològiques. A tal efecte, durant els primers
mesos de 2017, s’ha activat el Pacte Nacional pel Referèndum que amb una Comissió
executiva ha impulsat un pla de treball que passa per fer gestions a tots els àmbits, aquí,
a l’Estat espanyol i a la UE per aconseguir un acord que depèn únicament de la voluntat
política de les forces que configuren el govern de l’Estat espanyol. No obstant això, el
Pacte Nacional pel Referèndum reconeix el Parlament de Catalunya com la institució
democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això dóna suport a
aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Paral·lelament, des de la tardor de 2016, l’ofensiva de repressió judicial de l’Estat
espanyol sobre diversos càrrecs electes de les institucions catalanes i els promotors
polítics del procés participatiu popular del 9 de novembre de 2014 ha trobat una
resposta massiva de mobilització al carrer. L’ANC ha mostrat i seguirà mostrant el suport
més incondicional a totes les persones que puguin ser objecte de persecució política per
raó d’exercir la democràcia i treballar per la plena sobirania de Catalunya.
Enmig de constants processos judicials que esmicolen els fonaments de la democràcia
més elemental i a pocs mesos de l’aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica i la
convocatòria del referèndum, el poble català reclama l’essència de la democràcia: votar
i decidir el seu futur a través de les urnes. Aquest torcebraç entre l’Estat espanyol i el
poble i les institucions catalanes ha comportat un increment de l’atenció internacional
cap al procés català i una comprensió creixent de les posicions de Catalunya en el debat
essencial dels drets democràtics de qualsevol societat moderna.
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3.

Objectius estratègics
1. Mantenir la independència de l’ANC respecte dels partits polítics, com a garantia
d’una transversalitat clau en el compromís i la mobilització de la societat.
2. Mantenir la unitat d’acció dels partits i de les entitats independentistes, del
conjunt de la base social de l’independentisme, com a garantia de l’èxit del
procés cap a la independència.
3. Vetllar per l’acompliment de les resolucions del Parlament de Catalunya,
relatives a l'impuls del Procés, amb especial atenció a les lleis de desconnexió i
la convocatòria i realització d’un referèndum vinculant en els terminis establerts,
i la immediata proclamació d’independència en cas de victòria del «Sí».
4. Treballar, coordinadament amb el Govern, per tal d’aconseguir el màxim suport
internacional, tant al reconeixement del dret a l’autodeterminació, com al
reconeixement del nou estat català.
5. Promoure la creació, des d’ara mateix, i per a totes les accions que condueixin a
la resolució definitiva del procés, d’un òrgan de Coordinació Nacional entre
partits, entitats i institucions, per garantir la unitat d'acció. Aquest òrgan de
Coordinació Nacional rebrà el suport de les diferents Taules comarcals i locals ja
constituïdes.
6. Augmentar, des d’ara i fins a la celebració del referèndum, la base social de

l’independentisme per assolir la majoria suficient a favor del «Sí», sobretot amb
la voluntat de treballar conjuntament amb diferents sectors, plataformes i
moviments que pretenguin incidir en aquells aspectes socials i polítics,
regeneradors de la nostra societat, a través de la campanya encetada “Fem
futur” i la campanya del «Sí» al referèndum.
7. Instar al Govern de la Generalitat a implementar el vot exterior.
8. Mobilitzar la societat catalana, durant la fase d’aprovació de la Llei de
Transitorietat Jurídica i la convocatòria del referèndum, en forma de resposta
popular activa i pacífica per tal d'evidenciar el suport a les institucions
constituïdes i al seu funcionament, com a mostra de la unitat d'acció entre la
ciutadania, els seus legítims representants i les institucions per ells constituïdes.

4

9. Vetllar en tot moment pel caràcter pacífic del procés i de les mobilitzacions, i
denunciar qualsevol provocació que intenti generar violència.
10. Mobilitzar, durant la fase de proclamació de la independència, la societat
catalana de manera pacífica per a un reconeixement efectiu i legítim de la nova
República Catalana.
11. Potenciar i treballar, durant la fase posterior a la proclamació de la
independència, el debat constituent a la societat, amb la participació d’entitats i
organitzacions socials per tal que s’acompleixin totes les premisses per a la
consolidació de la República Catalana, la convocatòria d’eleccions constituents,
la confecció de la Constitució Catalana i el referèndum per ratificar-la.

4.

Línies d’actuació estratègica

4.1. La mobilització ciutadana
En cadascun dels escenaris analitzats, tant per la defensa i el reconeixement del nou
ordenament jurídic i institucional durant els dies, setmanes i mesos anteriors i/o
posteriors a la proclamació de la independència, com per combatre les ingerències a les
institucions de govern catalanes per part del govern espanyol, l’actuació de la societat
civil serà determinant. La mobilització de la ciutadania, de manera sempre radicalment
pacífica i democràtica, multitudinària, transversal, proporcionada però contundent, serà
el mitjà i l’aliat irrenunciable per defensar els nostres drets i els nostres representants.
L’ANC es compromet, igual que ha fet fins ara, a preparar, organitzar, convocar i
coordinar aquestes mobilitzacions, i a liderar-les i garantir sempre el seu esperit decidit,
pacífic, respectuós i democràtic.

4.2. Òrgan de Coordinació Nacional
Per al període 2017-2018 l’ANC reivindica la necessitat d’una unitat d’acció real en
qualsevol de les línies d’actuació que estratègicament es portin a terme. Per tant,
independentment dels escenaris que es puguin arribar a produir, l’ANC treballarà
perquè aquesta unitat d’acció es tradueixi en un veritable òrgan de coordinació nacional
(una taula de partits, entitats i institucions) consolidat, àgil i eficaç, i que també coordini
el suport a les nostres institucions.
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Hem arribat a la darrera etapa i en els propers mesos caldrà molta cohesió i fortalesa
per fer front als múltiples intents de seducció i d’intoxicació, al joc brut i als atacs de tot
tipus. És imprescindible aquesta acció conjunta, coordinada i consensuada entre
societat civil, partits i institucions per guanyar la independència. Oferim, demanem i
exigim, doncs, a tots els actors polítics, cohesió, unitat, coordinació, lleialtat i compromís
amb l’objectiu compartit de portar Catalunya a la independència i consolidar el nou
Estat.

4.3. Resposta a accions repressives de l’Estat espanyol
En un context de possibles accions repressives per l’Estat espanyol, l’ANC farà costat i
defensarà totes les persones que puguin ser objecte de persecució política i es
compromet a fer costat a accions col·lectives cíviques i no violentes que estiguin
consensuades pels actors polítics i socials de l’independentisme.
L’ANC respectarà la decisió personal i legítima dels perseguits d’exercir llur dret de
defensa en la forma que creguin més convenient, tot emfatitzant que: “Cap inhabilitació
o intent d’intervenció pot obligar a cap dirigent polític a canviar el seu compromís amb
la ciutadania, ni la seva fidelitat al servei de les institucions nacionals catalanes. Per tant,
l’ANC vetllarà i lluitarà perquè així sigui, mobilitzant-se i donant suport a qui s’escaigui.”
Cal posar en valor el poder de resposta de la ciutadania a les mobilitzacions convocades
fins ara des de l’ANC. És només gràcies a aquesta resposta que es dota a l’ANC d’un
poder de mobilització excepcional i ens exigeix tenir en compte un escenari on hem
d’assumir el paper protagonista de totes les accions de mobilització fins a la consecució
del nostre objectiu. Aquesta és la clau de volta que tradueix el poder de mobilització de
l’ANC a poder polític.
L’ANC vetllarà per no caure en cap provocació instigada per les accions repressives de
l’Estat orientades a fomentar la radicalització del procés i les combatrà políticament
denunciant de manera sistemàtica, dins i fora del país, les pràctiques antidemocràtiques
de l’Estat espanyol.
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4.4. Promoció de l’AECAT
Amb la celebració de les eleccions europees, municipals, catalanes i espanyoles es van
assolir totes les condicions efectives per a la constitució de l’AECAT, integrada pels
parlamentaris i els representants municipals elegits directament i democràtica pels
ciutadans. L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha iniciat al 2016 la
constitució de l’AECAT en la forma d’una entitat d’inscripció voluntària i individual.
D’ara fins al moment de la seva activació, si calgués activar-la, l’ANC vetllarà i farà costat
a l’estructuració organitzativa de l’AECAT de manera que en permeti una constitució i
mobilització ràpida i eficaç en substitució de les institucions, si aquestes han estat
neutralitzades per l’Estat. En aquest sentit, insistirem perquè, d’una manera coordinada
entre els diferents actors polítics, es valori l’AECAT per assegurar la seva disponibilitat
per a les funcions de representació que ostenten per mandat de les urnes. Per això cal
que des de totes les AT complementem la campanya que es fa des de l’AMI perquè tots
els alcaldes i regidors i càrrecs electes s’inscriguin a l’AECAT.

5.

Avaluació d’escenaris principals

L’ANC, en el context polític actual, té en compte diversos escenaris que es poden
produir, alguns dels quals es consideren derivats de les accions proactives del govern
català en compliment del Full de ruta, mentre altres deriven de les accions de reacció
del govern de l’Estat espanyol a aquest Full de ruta, a més del resultat de les sentencies
jurídiques derivades de la judicialització de la política. L’ANC mai donarà per vàlides les
inhabilitacions o qualsevol tipus d’intromissió per raons polítiques provinents de l’Estat
espanyol.

5.1. Escenari 1: Aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica i convocatòria del
referèndum i la seva celebració.
L’aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica i la convocatòria del referèndum
marcaran l’inici d’una nova legalitat catalana que obeirà el mandat democràtic de la
majoria del poble de Catalunya, expressada en Referèndum. Ambdós actes polítics seran
entesos per l’ANC com accions d’obediència a les noves lleis catalanes i al poder
legítimament constituït el passat 27 de setembre 2015.
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5.1.1. Condicions del referèndum
En la celebració del referèndum, l’ANC fixa tres condicions per tal que la votació sigui
efectiva i homologable a altres referèndums reconeguts internacionalment.
1. La pregunta ha de ser única i de tipus binari i clara i que requereixi una resposta
afirmativa per accedir a la independència. És a dir, que pugui ser contestada amb
un «Sí» o un «No», i no indueixi a ambigüitats. La proposta seria: “Voleu que
Catalunya esdevingui una República independent?”
2. L’opció guanyadora ha de ser la que obtingui major nombre de vots, el «Sí» o el
«No».
3. No s’ha de fixar un mínim de participació ni d'aprovació, tal com recomana el
“Codi de bones pràctiques sobre referèndums” adoptat pel Consell d'Europa per
a les Eleccions Democràtiques en la seva 19a reunió (Venècia, 16 de desembre
de 2006) i la Comissió de Venècia en la seva 70a sessió plenària (Venècia, 16-17
de març de 2007) en el Capítol III, Article 7: "No és recomanable estipular un
quòrum de participació ni un d'aprovació.”
4. Caldrà garantir que tant la campanya com el referèndum es duguin a terme sota
algun tipus de supervisió internacional, mitjançant la presència d’observadors,
en nombre suficient per cobrir tot el territori i verificar el capteniment
plenament democràtic de totes les parts durant la campanya i la votació.
L’ANC treballarà perquè aquestes condicions siguin explicitades, i en conseqüència no
siguin desvirtuades, durant la campanya del referèndum i molt especialment en el
moment de l’aplicació i per l’efectivitat del resultat.
5.1.2. Campanya del referèndum
Per una banda, la perspectiva del referèndum reforça la idea que és el poble català qui
decidirà i que és l’únic dipositari de la sobirania i, per l’altra, planteja la necessitat d’una
altra activitat ben diferent: eixamplar el nombre de ciutadans que votarà «Sí». En aquest
sentit, l’ANC ha iniciat la precampanya a través del projecte Fem Futur, els objectius de
la qual són difondre l’argumentari sobre la necessitat d’una República catalana a tot el
territori del Principat, ampliar i consolidar la majoria social a favor del vot del «Sí» i
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desactivar els missatges poc fonamentats i amb informacions falses, i qualsevol iniciativa
encaminada a generar por, dubtes i confusió.
Per a qualsevol dels escenaris farem campanya amb arguments favorables al «Sí», i cal
treballar des de dues perspectives:
1. Una campanya "paraigua" coordinada pel «Sí» a la independència amb totes les
entitats i els partits que vulguin eixamplar l'espai favorable a una nova República
catalana.
2. Una campanya pròpia de reforçament de la imatge guanyadora basada en la
convicció que la consecució d'una República catalana és el millor per a tothom a
Catalunya i en la confiança plena que superarem tots els obstacles.
L’ANC començarà immediatament i de manera efectiva la campanya pel «Sí», i instarà
les forces polítiques i les entitats sobiranistes a mantenir la unitat d’acció i per tant, a
coordinar-se de forma eficaç per arribar a la data de celebració del referèndum
treballant de forma conjunta i coordinada. Així doncs, l’ANC es compromet a esmerçar
la totalitat de recursos logístics i econòmics, i tota la seva gent, a guanyar el Referèndum.
En el marc de la campanya, l’ANC instarà al conjunt d’institucions, entitats civils i partits
polítics del país a desenvolupar i difondre els arguments perquè guanyi el «Sí».
Igualment s’intensificarà el treball de projecció exterior, especialment davant dels
organismes internacionals.
5.1.3. El «Sí» guanya el referèndum
En el supòsit que el nombre de «Sí» superés el nombre de «No», l’ANC instarà al
Parlament de Catalunya a dur a terme immediatament la proclamació de la
independència de Catalunya i l’inici efectiu del procés de desconnexió amb l’Estat
espanyol, amb el ple desplegament de la legalitat catalana i l’efectiu apoderament de
les institucions de Govern catalanes. L'ANC, si s'escau, portarà a terme una mobilització
popular permanent per garantir que aquesta sigui declarada. Un cop proclamada la
independència i, per tant, establerta legalment i legítimament la República catalana,
l’ANC restarà amatent a les necessitats i els requeriments del nou Estat català, treballant
fermament per a la seva consolidació i contribuint a ser garants de la seva sobirania. Un
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cop consolidat el nou estat, l’ANC convocarà una Assemblea General Extraordinària per
decidir el seu futur.
5.1.4. El «No» guanya el Referèndum
En el supòsit que el nombre de «No» superés el nombre de «Sí», l’actual Secretariat
Nacional convocarà una Assemblea General Extraordinària.

5.2. Escenari 2: Ingerència a les institucions de govern catalanes per part del
govern espanyol, prèviament a l’aprovació de la Llei de Transitorietat
Jurídica i a la convocatòria del Referèndum.
En aquest escenari l’ANC activarà les accions dirigides a exercir la plena sobirania del
poble català en consonància amb el reconeixement únic de les institucions catalanes
com a representants polítiques legítimament i democràticament escollides. Després de
la impossibilitat de convocar el referèndum i/o davant la supressió, la inhabilitació o la
intervenció de les institucions de govern catalanes, l’ANC organitzarà les mobilitzacions
necessàries per tal que el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania del
poble català, aprovi la Llei de Transitorietat Jurídica i proclami la independència, i
exercint així el dret a l'autodeterminació, obeeixi el mandat democràtic atorgat pels
ciutadans en les eleccions del 27 de setembre de 2015, que cal ratificar en un
referèndum. Les actuacions estratègiques se centraran en tres punts: la mobilització
ciutadana, l’activació de l’Assemblea d’Electes de Catalunya (en endavant AECAT) i la
proclamació d’independència. A més, reclamarà el suport de la comunitat internacional
i denunciarà de forma pública i constant la pràctica opressiva i il·legítima de l’Estat
espanyol davant dels governs i tribunals internacionals, tot exigint que prevalguin els
drets democràtics.
5.2.1. Activació de l’Assemblea d’Electes de Catalunya
La inhabilitació del President, de qualsevol càrrec del Govern de la Generalitat o del
Parlament de Catalunya que suposi la intervenció de l’autonomia o del Govern en bloc,
comportarà la necessitat que l’ANC, juntament amb els altres actors sobiranistes, insti
els càrrecs electes integrats a l’AECAT a reunir-se. Arribat el cas que el Govern o el
Parlament no puguin exercir lliurement les seves funcions, l’AECAT assumirà la màxima
representació legítima, sobirana i institucional de Catalunya per completar el procés
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d’independència, que inclou la realització d'un referèndum, la capacitat per proclamar
la independència de Catalunya, la confecció, l’aprovació i la sanció de les normes
jurídiques de la nova legalitat i la convocatòria immediata d'eleccions constituents.
L’ANC en promourà la seva activació.

5.3. Escenari 3: Ingerència a les institucions de govern catalanes per part del
govern espanyol, posteriorment a l’aprovació de la Llei de Transitorietat
Jurídica.
En el cas que el govern espanyol mitjançant qualsevol tipus d’ingerència a les
institucions de govern catalanes i/o a través de mesures coercitives impedís l’exercici
del dret de vot i la celebració del referèndum, l’ANC només considerarà com a vigent la
legislació sortint de la llei de transitorietat jurídica, en farà obediència, farà costat a les
institucions democràticament escollides pel poble de Catalunya, garantirà la unitat en
el suport de les institucions catalanes promovent de forma activa, decidida i pacífica
l’exercici de sobirania del poble de Catalunya, amb la més àmplia participació ciutadana,
a fi i efecte d’emparar les institucions catalanes, donar suport als diputats al Parlament,
o bé activar l’AECAT si s’escau, per tal que es proclami la independència i reclamar el
suport de la comunitat internacional. A més, denunciarà de forma pública i constant la
pràctica opressiva i il·legítima de l’Estat espanyol davant dels governs del món i davant
dels tribunals internacionals, tot exigint que prevalguin els drets democràtics.

5.4. Proclamació d’independència
En funció dels escenaris plantejats, la proclamació efectiva de la independència,
mitjançant l’establiment de la República catalana, pot esdevenir conseqüència d’una
majoria a favor del «Sí» en el referèndum o bé de forma directa des del poder legítim
de Catalunya, representat pel Parlament, o l’AECAT, segons l’escenari, per l’impediment
coercitiu de fer el referèndum i/o per la supressió d’alguna de les institucions de govern
catalanes, i en exercici del dret a l’autodeterminació. En ambdós casos, l’ANC centrarà
les seves accions en tres pilars fonamentals: el reconeixement de la legalitat catalana i
la defensa de les seves institucions, la mobilització ciutadana i la internacionalització de
la proclamació del nou estat.
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5.4.1. Reconeixement de la legalitat catalana i defensa de les seves institucions
Amb la proclamació de la independència i el consegüent establiment de la nova
República Catalana, l’ANC reconeixerà únicament la legalitat sorgida del Parlament de
Catalunya i serà fidel a les institucions del nou estat. A tals efectes, treballarà per
defensar l’esperit legítim del nou marc jurídic, la nova organització institucional i
territorial i el nou ordenament i per promoure que ajuntaments, ens públics i tota mena
d'associacions de la societat civil en general s'adhereixin a aquest reconeixement. En
aquest sentit també es demanarà la mobilització ciutadana dels catalans/nes que
resideixen fora de Catalunya.
5.4.2. Internacionalització de la proclamació
En la fase de proclamació de la independència el relat davant l’opinió pública europea i
internacional és essencial, i per això l’ANC incrementarà la seva projecció exterior tant
a nivell polític com social, amb coordinació amb les altres accions que es duguin a terme.
L’ANC posarà especial èmfasi a difondre i donar a conèixer els esdeveniments de
mobilització política que pot protagonitzar la societat catalana en el reconeixement de
les seves institucions i la nova legalitat catalana. L’atenció als mitjans de comunicació,
les xarxes socials i els centres d’opinió pública serà una tasca prioritària en tots els
àmbits.

5.5. La post-proclamació
En la fase de proclamació de la independència, en la fase posterior de reconeixement
únic de la República catalana, o quan es faci efectiu el control complet del territori pel
Govern, l’ANC donarà el suport necessari per garantir que aquest procediment sigui el
menys conflictiu i més pacífic possible i activarà de manera estratègica els eixos
principals: consolidar el nou Estat català, promoure la participació ciutadana en el
procés constituent i promoure també la participació en les eleccions constituents. En tot
cas, aquest procés constituent no exclourà la possibilitat que el Parlament aprovi un text
constitucional provisional, purament instrumental, abans de les eleccions constituents,
com a eina de consolidació, ja que caldrà emprendre les mesures convenients per a
bastir una nova administració catalana moderna, eficaç i transparent que substitueixi la
caduca i obsoleta realitat autonòmica actual.
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5.5.1. Consolidació del nou Estat català
Quan es faci efectiu el control complet del territori pel Govern, l’ANC donarà el suport
necessari per garantir que aquest procediment sigui pacífic i no conflictiu. L’ANC també
farà incidència exterior per aconseguir el màxim de reconeixements del nou Estat català
i promourà el treball coordinat amb les entitats internacionals (organismes oficials,
Diplocat, delegacions del govern català, etc.) que al seu torn són interlocutors dels
governs d’estats europeus i d’arreu.
5.5.2. El procés constituent
L’ANC, juntament amb el màxim nombre d’organitzacions i entitats cíviques i socials de
Catalunya, ha de ser la gran dinamitzadora del debat ciutadà sobre els trets bàsics de la
nova constitució i per això participarà activament en la plataforma de divulgació i
coordinació del debat constituent, que ha d’arribar a tots els pobles i sectors socials i
professionals del país i contribuirà a configurar els espais de convencions ciutadanes
estructurades i formalitzades per a una participació real, una estructura que s'ha de
començar a configurar i preparar des del moment en què una part del territori ho
demani. Aquest procés, que es durà a terme en quatre fases, ha de ser cívic i
cohesionador.
Les quatre fases són: la de democràcia participativa ciutadana, promoguda fa un cert
temps per diverses entitats; la de democràcia participativa amb suport institucional, en
què els debats ciutadans es fan amb un acord tàcit amb les institucions (aquesta fase ha
de finalitzar amb la redacció d’unes conclusions que es presentaran al Parlament de
Catalunya abans de les eleccions constituents, com la base de partida per a l’elaboració
del text constitucional definitiu); la de democràcia representativa, amb el protagonisme
del Parlament de Catalunya, que treballarà, tenint en compte les aportacions de les
fases anteriors, per elaborar el text constitucional; i, finalment, la fase de democràcia
directa, mitjançant un referèndum democràtic per ratificar el text constitucional
definitiu.
5.5.3. Les eleccions constituents
En l’escenari de convocatòria de les eleccions constituents, en el marc de la nova
República catalana, l’ANC promourà la participació dels ciutadans a aquesta contesa
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electoral, amb la finalitat que la nova constitució sigui representativa de totes les
sensibilitats ideològiques, socials i polítiques del país i, per tant, perquè tots els
ciutadans de Catalunya en puguin ser partícips i l’adoptin com a pròpia.

6.

Suport als Països Catalans

L'ANC treballa per l'assoliment de la independència del Principat de Catalunya. Som,
però, conscients que el conjunt de la nació catalana va més enllà de la comunitat
autònoma de Catalunya. Estem segurs que la consecució de l'estat català serà un esperó
per a l'emancipació de la resta dels Països Catalans i per aquest motiu, des de l'ANC,
donem suport a les aspiracions legítimes de sobirania de la resta de cadascun dels
diferents territoris de la nació catalana i treballem conjuntament amb les altres entitats
integrants de la Confederació d'entitats Sobiranistes dels Països Catalans per no perdre
mai de vista que tots formem part d’una mateixa nació.
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