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LEMA:

INTRODUCCIÓ:
L’objectiu principal d’aquesta campanya d’estiu és posicionar
i potenciar el missatge i les inscripcions a l’11-S. Per fer-ho,
volem posar en valor la importància de la unitat estratègica, idea compartida per tots els actors independentistes per
aconseguir l’objectiu: la independència. Així doncs, pensem
com pensem, hem de recuperar el sentit de la transversalitat
que ens fa forts i hem de treballar units i decidits per aconseguir l’objectiu comú.
Un cop hem vist que la independència negociada és un escenari poc probable a causa de la negativa reiterada dels diversos governs de l’Estat espanyol, la unitat estratègica ha d’anar
enfocada a preparar-nos per fer efectiva la independència a
través de la via unilateral, l’única via que depèn exclusivament
de nosaltres i que ens permetrà preservar i exercir els nostres
drets.
Per fer-ho, una de les coses que hem après, després d’analitzar
les febleses del 2017, és a instruir-nos i conscienciar-nos sobre
la utilitat de la lluita noviolenta, l’exercici de la qual ens ha de
fer ciutadans apoderats, capaços d’afeblir les estructures de
poder que l’Estat espanyol utilitza no només per reprimir els
drets individuals i els col·lectius, sinó també per fer joc brut
contra les decisions democràtiques que la societat catalana
ha pres democràticament.
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La independència no només és possible, sinó que és més necessària que mai. Hem vist i comprovat que l’Estat espanyol
està disposat a vulnerar drets fonamentals per tal de salvaguardar la unitat territorial. L’única sortida viable per preservar un sistema de drets i llibertats i construir una societat tolerant, pròspera, oberta a Europa i al món, és consolidar el desig
d’independència que hem expressat a les urnes de manera
majoritària tantes vegades.

IDEES FORÇA:
Pensem com pensem, quan som forts és quan actuem units
per aconseguir l’objectiu compartit. Ara ja sabem que aquesta
és una fórmula guanyadora.
Només hem avançat quan hem anat junts societat civil mobilitzada, Parlament i Govern.
La societat civil organitzada, unida i conscienciada ha de ser la
que empenyi les institucions catalanes a provocar un nou embat definitiu a l’Estat espanyol, noviolent, cívic i democràtic.
De la unitat estratègica a la independència. La unitat estratègica és essencial però ha de tenir contingut. Hem de treballar
per assolir l’objectiu compartit, la independència, i per l’única via factible, la unilateral.
La via negociada seria millor, però vista la negativa reiterada
de l’Estat espanyol a negociar, governi qui governi, la via unilateral és l’única via realista.
La lluita noviolenta com a eina estratègica per aconseguir la
independència de Catalunya.
Hem après dels errors del 2017: cal que ens instruïm i ens
conscienciem com a ciutadans apoderats per debilitar les estructures de poder que són en mans de l’Estat espanyol i que
són utilitzades contra els anhels de la majoria democràtica de
Catalunya.
La independència no només és possible, sinó que és més
necessària que mai.
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11S2019 OBJECTIU INDEPENDÈNCIA
Enguany convertirem la Diada en una jornada encara més útil
i necessària per avançar cap a la independència. Aquest és
l’objectiu essencial de la Diada 2019 – Objectiu Independència.
D’una banda, es durà terme una manifestació multitudinària
durant la tarda, que omplirà la plaça Espanya on hi confluiran
els 6 carrers adjacents, simbolitzant així que, des de la diversitat ideològica, aconseguirem l’objectiu: la independència. Per
això, aquest any volem traslladar un missatge ben clar: és necessari teixir una estratègia unitària.
Al matí s’habilitarà un espai anomenat Espai Eines de País.
Com indica el nou full de ruta de l’Assemblea, un dels pilars de
treball és i serà la lluita noviolenta. Per això, l’espai Eines de
País treballarà amb l’objectiu de potenciar la no-cooperació.
Aquest espai permetrà que la gent s’informi de les maneres
que té per avançar cap a la independència, s’enforteixi i permeti recuperar espais de poder: com enfortir els sindicats
nacionals, els col·legis professionals o es faci consumidor estratègic. També estarà acompanyat d’altres activitats com un
cinefòrum de la noviolència.
Per aconseguir la independència efectiva algun dia, necessitem compensar les febleses. Per això cal que, entre tots ens
unim per a guanyar el espais de sobirania.
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MATERIAL INDISPENSABLE
A tots els actes i accions
hi ha d’haver:
•Inscripcions a l’11-S.
•Lots de l’11-S.
•Butlletes per fer-se soci o sòcia.
•Elements per animar a penjar l’estelada
als balcons (estelades a la venda, de regal/
bescanvi o la postal impresa que anima a
fer-ho, segons cada territori).

A més a més del material es rebreu físicament ja produit, podreu
trobar tota la cartelleria, dissenys, muts, vídeos, etc., en el següent
enllaç:

MATERIALS CAMPANYA D’ESTIU
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CALENDARI:
Proposem accions simultànies el mateix cap de setmana per
tenir més impacte.
Un seguit d’accions prioritàries ja sigui per la seva temporalitat, com per a qui van dirigides i més accions per tal de complementar la proposta.

Primer cap de setmana

JULIOL

Segon cap de setmana

Segon cap de setmana

JULIOL

AGOST

ACCIONS SIMULTÀNIES

ACCIONS PRIORITÀRIES
MÉS ACCIONS
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ACCIONS SIMULTÀNIES
Títol:
Presentacions de la campanya ‘De la
unitat estratègica a la independència’.
Missatge: idees força d’aquesta presentació. L’11-S sortim al
carrer per reivindicar la unitat estratègica que ens ha de portar a la independència. La independència depèn només de nosaltres. Possibilitat de ratificar majoria a les urnes a les properes eleccions: 50%+1 dels vots.
A qui va dirigit: a tots els associats i simpatitzants.
Acció: presentacions informatives arreu del territori per potenciar el missatge de cara a l’11 de Setembre i la campanya
d’estiu que l’acompanya.
Quan: a partir del primer cap de setmana de juliol
Altres: hi haurà material específic com un vídeo de l’Elisenda,
presentació power point i guió.

Títol:
Jornades Som Assemblea
Missatge: Insistir en el contingut de la jornada amb el missatge polític. A més, ressaltem el paper de la societat civil organitzada, activa al carrer, com a eina poderosa a través de les
petites accions per avançar cap a l’objectiu.
A qui va dirigit: a la massa social i a tots els independentistes.
També als potencials col·laboradors de la territorial i als que es
vulguin inscriure a l’11-S.
Acció: Una jornada per reivindicar-nos com a entitat fent visibles a totes les territorials amb parades i activitats programades al llarg del dia. És una ocasió perquè els socis i les sòcies s’apropin a recollir el nou carnet de l’Assemblea alhora
que participen de la jornada. També és important tenir, com a
qualsevol acte o parada que es faci al llarg de l’estiu, inscripcions per a l’11-S, venda de samarretes i butlletes de fer-se soci
o sòcia.
Quan: 13 i 14 de juliol, simultàniament a tot el país.
Altres: Farem servir el HT: #SomAssemblea.
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ACCIONS SIMULTÀNIES
Títol:
Punt de trobada
Missatge: Pensem com pensem, si treballem plegats aconseguim l’objectiu. Es tracta de visualitzar que les diversitats
ideològiques no són un impediment per avançar sinó una riquesa per al moviment independentista, que és transversal. El
que ens uneix és l’objectiu i si treballem plegats l’aconseguirem.
A qui va dirigit: a la gent de les assemblees territorials implicades en l’acció, però també a tots els col·lectius de la zona
que s’hi vulguin sumar i que ajudin a visualitzar la diversitat
del moviment.
Acció: amb aquest plantejament us proposem una diada per
sortir des de diversos punts i acabar trobant-nos en un de
central. Per exemple, des de diferents pobles a un lloc emblemàtic de la comarca, des dels diferents barris a un indret
significatiu de la ciutat, o des de les diferents vessants d’una
muntanya per aplegar-nos al cim. Una vegada allà, es pot fer
un dinar de germanor o altres accions de la campanya d’estiu
que consensuïn les assemblees territorials implicades.
Quan: 24 i 25 d’agost, simultàniament a tot el país
Altres: seria bo portar la samarreta de l’11-S i que hi hagi lots
de l’11-S.
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ACCIONS CONTÍNUES
Títol:
Consum Estratègic
Missatge: el Consum Estratègic és una eina de país per reconstruir un nou model econòmic. Pretén apoderar la societat civil
en la presa de decisions de consum quotidià en una estratègia
de lluita noviolenta que consisteix en la no cooperació amb les
empreses que exerceixen pressió contra les decisions democràtiques de la societat catalana, la majoria de les quals formen part de l’Íbex-35. Nosaltres, com a consumidors, escollim
en quines empreses consumim segons els nostres valors i els
que volem en un Estat independent i ens immunitzem contra
el discurs de la por i catastrofista que s’ha demostrat infundat.
Aquest és un dels aprenentatges que hem tret de l’octubre del
2017. Per a les empreses, ser a Consum Estratègic és, a més
d’una manera de publicitar els seus serveis, una bona manera
d’evidenciar que estan compromeses amb una nova manera
de pensar l’economia, més propera als valors dels ciutadans.
A qui va dirigit: consumidors i empreses. A totes les persones
que es puguin sentir interpel·lades per aquesta acció de lluita
noviolenta. Així doncs, persones compromeses amb el respecte per la sobirania ciutadana i que puguin no sentir-se còmodes amb l’entramat dels oligopolis de l’Estat i el règim del 78 i
l’Íbex-35. En l’àmbit empresarial, totes les que comparteixen la
necessitat de crear una economia més propera, compromesa
amb els valors del respecte mediambiental, el cooperativisme,
la responsabilitat social, la llengua, etc.
Acció: segona fase de la campanya. S’ha activat el cercador
web. Per tant, es tracta de fer actes de potenciació d’activitat als territoris, també per aconseguir inscripcions al web de
petites empreses, comerciants i/o autònoms. Per tant, es pot
anar a fer explicacions a comerços i empreses del territori per
explicar-los-ho o programar xerrades grupals per tal que s’inscriguin com més empreses millor. Començarà un repartiment
d’insígnies de col·laborador amb el Consum Estratègic a les
empreses i establiments comercials que s’hi vulguin adherir.
També es proporcionarà material específic de la campanya
per repartir a les parades o actes.
Altres: hi haurà un dossier específic de consum estratègic.
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ACCIONS CONTÍNUES
Títol:
Acció d’internacionalització
Missatge: Make A Move, denunciem les vulneracions de drets
perpetrades per l’Estat espanyol per evidenciar, així, que la
independència és més necessària que mai.
A qui va dirigit: a tots els independentistes però també a tots
els ciutadans europeus (especialment a les zones turístiques)
que puguin conèixer més a fons la causa catalana i les vulneracions de drets que comet l’Estat espanyol a la UE.
Acció: s’actualitzaran els fullets Make A Move amb les darreres
novetats que fan referència a totes les accions del front internacional que l’Assemblea està duent a terme. Caldria repartir-los a les zones més turístiques de Catalunya.
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MÉS ACCIONS
Títol:
Xerrades 3x5
Missatge: la independència serà beneficiosa en una sèrie de
camps i àmbits socials. Hi ha molts arguments per defensar la
independència. Som gent racional veiem en la independència
molts avantatges per a una societat digna, justa i oberta.
A qui va dirigit: a totes les persones que formen part de
col·lectius de cada un dels àmbits o que hi estan interessats.
En general, a tots els independentistes i també indecisos.
Acció: Consisteix en una roda d’intervenció de 3 ponents durant 5 minuts cada un per exposar un tema i tot seguit torn
obert de paraules per al púbic assistent per generar debat. Es
tracta, doncs, de fer aflorar a través del debat i la participació
els arguments que visualitzin els beneficis que creiem que la
independència té a curt i a llarg termini. Oferim una bossa de
ponents que es gestiona des del correu accionsterritorials@
assembea.cat.
Altres: activitat recomanada a l’aire lliure.
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MÉS ACCIONS
Títol:
CINEFÒRUM
Projecció de dos documentals de manera simultània (els quals
es presentaran a nivell nacional). El primer “L’ANC, une assemblée citoyenne catalane” ens mostra d’on venim, i el segon cap
on anem amb un documental sobre la noviolència, produït per
l’Assemblea. A banda de les projeccions que es facin al territori, n’hi haurà una de nacional, com a tret de sortida, que tindrà
lloc aquest mes de juliol.

Títol:
Documental: “L’ANC, une assemblée
citoyenne catalane”
Missatge: reivindicar el paper de l’Assemblea com a actor fonamental per entendre l’exercici del dret a l’autodeterminació
de Catalunya i reivindicar el lideratge que exerceix per culminar el camí cap a la independència.
A qui va dirigit: socis, simpatitzants, col·laboradors, voluntaris.
Acció: Projectar el documental i acompanyar-lo d’accions
complementàries que puguin servir per donar informació i
inscriure’s a l’11-S. El documental fa un repàs de la història i la
trajectòria de l’Assemblea i el paper que ha jugat com a impulsora i catalitzadora del moviment independentista català
des de l’any 2012, fa especial esment a les setmanes anteriors
i posteriors al referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre
de 2017. Per gestionar la projecció d’aquest documental poseu-vos en contacte amb accionsterritorials@assembea.cat.
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MÉS ACCIONS
Títol:
Documental sobre la noviolència
Missatge: la lluita noviolenta és una eina d’apoderament de la
societat civil que ha estat decisiva en la conquesta i defensa
de drets que han esdevingut fonamentals. És una eina contra
la injustícia i que permet l’emancipació col·lectiva.
A qui va dirigit: a les persones interessades a formar-se. Als
interessats en la defensa dels drets i que participen d’altres
col·lectius amb qui generar sinergies d’aquest tipus.
Acció: Projecció del documental elaborat des de l’Assemblea
per difondre al públic general què és la lluita noviolenta i com
podem fer-la servir d’eina per arribar als nostres objectius.
L’estrena d’aquest documental de 30 minuts de durada està
prevista per al 15 de juliol. Per gestionar la projecció d’aquest
documental poseu-vos en contacte amb accionsterritorials@
assembea.cat.

Títol:
Rèpliques de l’11-S
Missatge: Transmetre el missatge de la Diada i la importància
de participar-hi i d’inscriure-s’hi.
A qui va dirigit: gent de les territorials, simpatitzants.
Acció: Replicar el que es farà a la Diada i aprofitar la jornada
per fer inscripcions, socis i donar informació sobre la resta de
campanyes.
Enguany la Diada durarà tot el dia i serà més que una manifestació. Durant el matí s’habilitarà un espai d’Eines de País en
què es permetrà a la gent informar-se de les maneres que té
per enfortir-se per avançar cap a la independència.
Durant la tarda, omplirem plaça Espanya de Barcelona i els carrers adjacents, en una demostració més de la força del moviment independentista. El concepte clau de la manifestació és
el d’unitat estratègica, una idea compartida per tots els actors
independentistes per aconseguir l’objectiu: la independència.
Altres: tenir lots de l’11-S.

- 14 -

MÉS ACCIONS
Títol:
L’estratègia al centre
Missatge: el treball en equip és imprescindible per superar els
obstacles que ens trobem pel camí, malgrat que pensem diferent. Només tindrem allò que ens guanyem amb el nostre
esforç i unint forces per l’objectiu comú.
A qui va dirigit: especialment a un públic més convençut, amb
ganes d’implicar-s’hi, però també a un públic més jove amb
ganes de jugar. Pot ajudar a crear un ambient familiar.
Acció: Per omplir de contingut la Jornada SomAssemblea o
qualsevol altra jornada d’activitats que feu aquest estiu (festes
majors, etc.) us proposem un joc de geocatching i jocs d’orientació o de taula, que demostrin que a través de la col·laboració
s’assoleixen fites més altes. A través de les activitats lúdiques,
transmetem el missatge de l’Assemblea i engrandim la xarxa
participativa.

Títol:
Ponts per la independència
Missatge: Difondre el missatge de l’11-S i de l’Assemblea, instant la ciutadania a mobilitzar-se.
A qui va dirigit: als vehicles que passen per sota els ponts,
tenint en compte que en les operacions anada i tornada apleguen tant catalans com estrangers.
Acció: Aprofitant les operacions anada/tornada de vacances
podem repetir la nostra presència als ponts de les autopistes
que tan bona resposta va tenir l’estiu passat. A l’apartat materials del web de l’Assembla trobareu el material gràfic de l’11-S
per a les pancartes. També podeu contactar amb accionsterritorials@assembea.cat.
Altres: hi haurà pancartes específiques de l’11-S.
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ALTRES ACCIONS
Títol:
Posem color a la independència
Missatge: Traslladar el missatge de l’11 de Setembre arreu del
país i incentivar la participació ciutadana a tot el territori.
A qui va dirigit: gent de les AT i simpatitzants, etc, també des
d’una perspectiva més participativa i familiar.
Acció: pintar murals o suports de grans dimensions amb el missatge de l’11-S que es puguin penjar o exposar en llocs emblemàtics o
amb bona visibilitat de cada poble/barri. La finalitat és que la gent
surti al carrer. A l’apartat materials del web de l’Assembla trobareu la imatge gràfica per pintar els tradicionals murals (allà on sigui
possible) o en un paper de gran format si no es disposa d’una paret
adequada. D’aquesta manera vestim les parets de tot el país amb el
missatge de l’Assemblea.
Altres: es faran plantilles que estaran disponibles a materials web.

Títol:
Volumètrics itinerants i repartiment de
fullets
Missatge: No perdem de vista l’objectiu, la independència. Malgrat
que passem moments de dubte, d’incertesa, o de retrets, ens mantenim ferms en l’objectiu, que és el que ens importa i ha de ser allò
que ens uneix per sobre de les nostres diferències. Aprofitem per
donar informació sobre les nostres campanyes, que ens apoderen i
ens enforteixen per arribar a l’objectiu.

A qui va dirigit: als vianants que passen pel carrer, independentistes que poden tenir interès a informar-se de les diverses campanyes
que tenim en marxa, o turistes que s’interessen per saber quin és el
significat del volumètric i de les accions que fem a nivell internacional.

Acció: Col·locar el volumètric en zones visibles de pobles/barris
i incidir en la importància del missatge, generar interacció amb la
gent que s’hi interessa, tan catalans com turistes o estrangers, i
aprofitar que es capta l’atenció per incidir també en la importància
de les altres campanyes. Animar la gent a fer-s’hi fotos i penjar-les
a la xarxa per engrandir el missatge de l’Assemblea, amb el hashtag
#ObjectiuIndependència.

Altres: hi haurà dos volumètrics per regió.
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