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SAGRADA FAMÍLIA
PER UN FULL DE RUTA 2018-2019 QUE DONI
RESPOSTA A LA NOVA ETAPA DESPRÉS DE L’1-O

Ponència del grup de treball de l’Assemblea Territorial Sagrada
Família: Pilar Cros, Enric Monfort, David Bultà, Jordi Pujol

Aquest grup de treball, sorgit de l’AGE del passat 18 de gener, ha
tractat de resumir les aportacions expressades en les intervencions d’alguns dels presents, com les dels mateixos ponents, en
aquest document, que s’estructura en dues parts.
En la primera i sota l’encapçalament «Lliçons rellevants apreses arran dels últims esdeveniments», s’ha tractat de reflexionar
sobre aquells aspectes rellevants per encarar amb èxit la nova
etapa iniciada amb la República acabada de néixer i evitar, en la
mesura del que sigui possible, repetir errors del passat.
En la segona part, que es podria considerar estrictament el
FULL de RUTA (d’ara endavant, FR), es presenten 14 propostes,
repartides dins de 4 blocs:
• Anar construint la República proclamada amb la gent i
per a la gent
• Alliberament dels presos, retorn dels exiliats i com fer
front a la repressió
• Mobilitzacions: «Els carrers seran sempre nostres!»

• Guanyar l’opinió pública europea i internacional a favor
de Catalunya

FULL DE RUTA PROPOSAT PER
SAGRADA FAMÍLIA:

1. Lliçons rellevants apreses arran dels últims esdeveniments

1.1. L’ANC ha demostrat que té un gran poder de convocatòria i
sap organitzar grans moviments de masses de manera pacífica.
Caldrà persistir en aquesta línia fins a aconseguir l’objectiu final,
tot potenciant al màxim l’impacte internacional.

1.2. Si bé en els primers anys es va aconseguir incrementar ràpidament el percentatge de ciutadans i ciutadanes que votaven
partits independentistes, actualment aquest creixement s’ha alentit. Malgrat les nombroses accions proposades des de l’ANC, molt
poques han reeixit i d’altres han fracassat per manca de continuïtat o d’encert en implementar-les. Cal buscar estratègies d’aproximació exitoses per a aquells sectors de població més
dialogants no independentistes.

1.3. Hem constatat amb els fets que l’Estat espanyol té com a
objectiu suprem la «Indisoluble unidad de España» i que, davant
del que ells considerin una amenaça certa, utilitzaran les seves
institucions com els convingui, reinterpretaran les lleis tantes vegades com creguin convenient i escarmentaran els líders independentistes amb penes de presó fins a la submissió. Cal
preparar estratègies de resistència pacífica, defensa jurídica d’encausats i denúncia de l’Estat espanyol.
1.4. Els catalans som europeistes per història, cultura, geografia
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i vocació. Dissortadament, els últims esdeveniments ens han ensenyat que no és el mateix l’Europa dels ciutadans que la Unió
Europea (UE) actual. La UE, malgrat l’esperit dels seus fundadors, és un club d’estats al servei d’interessos geopolítics, financers i grans corporacions, i oficialment ha donat suport a les
actuacions antidemocràtiques del Gobierno de España. Cal potenciar l’opinió pública dels ciutadans europeus i dels estats petits a favor de Catalunya amb estratègies de comunicació i
sensibilització.

1.5. Ens trobem en el camí per implantar i consolidar la República
i ser reconeguts internacionalment. En aquest punt, una part dels
ciutadans que avui hi donen suport podria desistir-hi per cansament o atrets per una «tercera via» que ens portaria, com a més
lluny, a l’Estatut del 2006. Cal aprofitar aquest període per anar
arrelant els valors republicans en el dia a dia de la societat catalana i, alhora, tranquil·litzar la gent atemorida després de la campanya de «terror econòmic» desfermada des del Gobierno.
2. Anar construint la República proclamada amb la gent i per
a la gent

2.1. Debatre i difondre de manera senzilla i clara els beneficis per
a la gent que aporten els valors republicans i, en particular, la nova
República Catalana enfront de la monarquia borbònica sorgida de
la Transició del 78.

2.2. Redactar un programa consensuat, anomenat Què pot fer per
a tu la nova República, en els temes d’educació, salut, treball, llengua i cultura, benestar social, oportunitats, igualtat, medi ambient,
immigració i defensa.
2.3. Engegar la campanya Escoltem la gent per recollir les opinions dels catalans que resideixen en barris on el vot majoritari ha
estat a C’s, PSC o Comuns. S’hauria de fer de manera oberta,
continuada i modificant en profunditat la nostra simbologia actual,
per aconseguir un millor apropament.
2.4. Organitzar Debats oberts per a una nova República amb ponents, proposats principalment per les Sectorials de l’ANC, que
aportin visions i exemples dels valors i beneficis en altres països,
i superar la vella qüestió d’independència sí o no.
3. Alliberament de presos, retorn dels exiliats i com
fer front a la repressió

3.1. La societat catalana viu un moment delicat des de l’aplicació
del 155 de la Constitución Española i pateix durament, en alguns
dels seus membres més destacats, la persecució policial i judicial.
L’ANC té el gran repte de continuar promovent i liderant totes les
campanyes per l’alliberament de tots els presos i el retorn dels exiliats i, al mateix temps, col·laborar en l’articulació d’un suport legal
efectiu per a tots els encausats.

3.2. Potenciar i participar en la coordinació de la Caixa de Solidaritat de l’associació de familiars i acompanyar activament les famílies dels presos i exiliats en tots els moments en què ens
necessitin, tant des del punt de vista econòmic com personal.
3.3. En previsió de tots els escenaris possibles, donar suport a la
Sectorial de Juristes perquè, coordinadament amb altres asso-

ESMENES
ciacions, reclami de manera activa i constant l’arxivament de les causes
judicials dels nostres presos i exiliats, per tots els mitjans, a les instàncies
estatals i internacionals.
3.4. Promoure i col·laborar amb la Sectorial de Juristes en
la presentació de denúncies als tribunals internacionals contra el Reino de España i les seves màximes Institucions i alts funcionaris per abusos i
violació dels Drets Humans i Civils.
4. Mobilitzacions: «Els carrers seran sempre nostres!»

4.1. Mantenir la capacitat de mobilització
massiva en defensa de les institucions
catalanes, el dret d’autodeterminació i
els drets i les llibertats dels ciutadans,
preservant sempre el caràcter no violent i pacífic i denunciant qualsevol
intent de provocació de grups radicals.

4.2. Garantir la unitat d’acció entre les diferents entitats, com ara Òmnium, Súmate, CDR i d’altres, i establir
mecanismes de coordinació i decisió
efectius que permetin dur a terme accions conjuntes, transversals i altament
efectives.

4.3. Mantenir la capacitat de mobilització ciutadana
pacífica, multitudinària, transversal, proporcionada però
contundent, tot valorant adequadament el ressò i l’efectivitat de cada convocatòria de mobilització, per evitar donar una
imatge de poca assistència o de cansament de la gent.
5. Guanyar l’opinió pública europea i internacional a favor de Catalunya

5.1. Iniciar una campanya amb el focus posat sobre les institucions
europees, els governs dels estats membres, la seva opinió pública i
el conjunt de la comunitat internacional per tal de:
– ser propositius en l’oferta del paper que pot fer Catalunya com a
aliada;
– difondre als mitjans de comunicació internacional les aspiracions
de Catalunya;
– construir una xarxa de forces polítiques i socials europees favorables a l’Europa dels pobles;
– difondre les opinions d’intel·lectuals d’arreu del món que donen
suport a les aspiracions de Catalunya.
5.2. Potenciar el paper de les Assemblees Exteriors com a veu organitzada de la voluntat democràtica del poble de Catalunya i
també com a moviment per informar, motivar i engrescar els catalans expatriats i residents, amb dret de vot, que des la distància poden participar en la construcció de la República.

5.3. Denunciar el Gobierno de España davant l’opinió pública internacional pel constant i reiterat assetjament econòmic, polític i judicial al Govern i el Parlament de
Catalunya –tot impedint que diputats electes puguin
exercir les seves funcions, mantenint empresonats líders polítics acusats de delictes inexistents i amenaçant d’allargar la imposició del 155, per temps
indefinit, si no es desisteix del mandat democràtic
sorgit de les unes el 21-S–, i donar ressò mediàtic
a intel·lectuals, juristes i entitats espanyols que ho
denunciïn.
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ESMENA A LA TOTALITAT
PONÈNCIA DE FULL DE RUTA 2018-2019

Unitat i determinació.
Per la República Catalana!
CONTINGUT
UNA ESMENA A LA TOTALITAT
RELAT HISTÒRIC
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Relatius a l’ANC
Relatius al MCAN (Moviment Català d’Alliberament Nacional)
Relatius a la implementació de la República Catalana
EIXOS D’ACTUACIÓ ESTRATÈGICA
República
Eix social
L’escalada judicial
Països Catalans i pobles oprimits de l’Estat espanyol
Relacions Internacionals
OBJECTIUS TÀCTICS PER A LA MATERIALITZACIÓ DE LA

REPÚBLICA

Per què la no-violència?
Plantejament tàctic de la no-violència
Accions concretes
TÀCTICA EN EL FUNCIONAMENT INTERN DE L’ANC
Estructura interna
Relacions amb d’altres organitzacions de masses en l’àmbit nacional
Relacions amb altres organitzacions de masses en l’àmbit estatal
El futur de l’ANC

UNA ESMENA A LA TOTALITAT

Aquest document neix com a esmena a la totalitat al document base davant
la incapacitat de l’ANC de fer un gir estratègic i una aposta tàctica concreta. Aquest nou camí a recórrer respon a la necessitat de ser conseqüent
amb el canvi conjuntural provocat pels darrers esdeveniments, d’ençà del
setembre del 2017 i amb l’esgotament de la via institucional, anomenada
“el procés”, com a eina viable per a assolir la materialització de la República.
L’AGO de l’ANC s’ha convertit en un acte publicitari més, així com el full
de ruta que s’hi aprova. Si bé es tracen unes línies estratègiques generals,
la poca concreció i les incorreccions constants, tant en conceptes com
en escenaris, fan que el full de ruta quedi desfasat o no se’n pugui despendre una acció tàctica concreta, i que sigui el Secretariat Nacional (SN)
qui hagi d’anar traçant l’esdevenir de l’acció de l’ANC d’una manera benintencionada, però, sovint, arbitrària.
Aquesta manca d’estratègia ens porta a una pèrdua d’iniciativa, entesa
com a falta de capacitat per a marcar els “tempos” polítics; cedida a les institucions i partits catalans des de fa uns anys i, actualment, cedida a l’Estat espanyol. La iniciativa i una planificació estratègica unitària que es
concreti en una aposta tàctica específica són elements claus per a la victòria.
L’ANC ha estat l’eina organitzativa gràcies a la qual el moviment independentista ha assolit l’hegemonia social i ha aconseguit una majoria parlamentària. Cal, doncs, reforçar l’organització i dotar-la de noves
perspectives estratègiques per tal que la seva acció no quedi desfasada
en aquesta nova conjuntura a la qual ens aventurem.
Per a l’elaboració del present document d’esmena a la totalitat, s’han
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pres en consideració i, per tant, s’hi han incorporat, diversos fragments
de la ponència base del full de ruta.

RELAT HISTÒRIC

El 2005, el Moviment Català d’Alliberament Nacional (MCAN) començava
a fer sortir el discurs independentista dels cercles militants i dels grups
d’estudi per a traslladar-lo a l’espai públic de la mà de la Plataforma pel
Dret a Decidir (PDD) i una munió d’entitats més. El 2006, tenia lloc la primera gran manifestació del que podríem anomenar la segona fase de l’independentisme modern, “Som una nació i tenim el dret a decidir”. Del
2009 al 2011, es van succeir les consultes populars, iniciades a la població d’Arenys de Munt, que es van solapar amb la gran manifestació
del 10 de juliol de 2010, “Som una nació. Nosaltres decidim”. El 30 d’abril
de 2011, es portava a terme la “Conferència Nacional per l’Estat Propi”,
en la qual un gran nombre de militants històrics, però també molts antics
autonomistes que havien quedat decebuts amb la Sentència de l’Estatut
i la posició bel·ligerant de l’Estat espanyol, van engegar el procés per a
crear una nova organització de masses, unitària, popular i democràtica:
l’Assemblea Nacional Catalana. A patir d’aquest any, l’independentisme
organitzat es consolidava al voltant de l’ANC, d’Òmnium i d’un seguit d’organitzacions més; ocupava els carrers, aconseguia incloure el dret a
l’autodeterminació en el centre del debat sociopolític, traçar l’agenda
política i transformar el mapa electoral.
Paral·lelament a aquest moviment popular, el canvi de tendència
política propiciada per les pressions socials de l’independentisme va afavorir el trencament de la federació de CiU i obligar a Convergència a assumir el nou programa sobiranista, amb la creació, el 2012, d’una majoria
independentista parlamentària, conjuntament amb ERC i la CUP. Com
a conseqüència d’aquests resultats, es va signar l’anomenat “Pacte per la
llibertat”, a través del qual ERC i CDC no van ser capaços de materialitzar
avenços substancials en matèria de sobirania, més enllà de resolucions
simbòliques al Parlament i de l’organització d’una consulta popular no referendària, el 9N, que va acabar per portar a terme la societat civil. El 27
de setembre del 2015, hi van haver noves eleccions anomenades
“plebiscitàries”, on l’entesa entre ERC i CDC es concretava, conjuntament
amb d’altres agents, amb la formació de la coalició de JxSí. Es van presentar a les eleccions amb el compromís d’assolir la independència en
un termini de 18 mesos. Malgrat la majoria sobiranista sorgida de les eleccions, el nou Govern va renunciar al propi programa electoral, i va assumir un nou full de ruta centrat en el referèndum. L’1 d’octubre del 2017
va tenir lloc el referèndum d’autodeterminació, amb el qual el Govern
havia pres certa distància, sobretot després de l’ofensiva repressiva de
l’Estat espanyol durant el mes de setembre, en delegar molts aspectes organitzatius a particulars i associacions. El referèndum es va dur a terme
sota una forta violència policial. Malgrat l’ofensiva de l’Estat espanyol, l’organització popular va permetre dur a terme el referèndum, tant amb la
consecució de la preparació de tota la logística, com en la defensa dels
col·legis electorals.
Vint-i-sis dies després del referèndum, i després d’una de les vagues
més grans viscudes al nostre país, el Parlament votava i aprovava la
proclamació de la República Catalana i instava el Govern a desplegar la
Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República, entre altres
mesures. No obstant això, el Govern català no va complir amb el mandat
del Parlament: no es va reconèixer a si mateix com a Govern de la
República i va cessar tota l’activitat executiva, de manera que acatava, de
facto, la legalitat espanyola i l’aplicació de l’article 155.
Cal també destacar que si bé la societat civil estava organitzada per a
afrontar l’1 d’octubre amb garanties, l’organització popular respecte del
27 d’octubre va ser pràcticament nul·la i no s’havia plantejat cap escenari
de resistència col·lectiva per tal d’acompanyar el Govern en cas de materialització de la República, com tampoc per a exercir la funció d’avantguarda en el cas que el Govern decidís no implementar la mateixa
República.
Sota l’article 155 i amb un clima de persecució constant sobre l’independentisme, es van celebrar les eleccions del 21D i va sorgir de les
urnes una renovada majoria independentista al Parlament.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Els objectius de l’ANC segueixen una línia continuista respecte dels altres
fulls de ruta. Els objectius estratègics es defineixen a continuació, desenvolupats en els diversos eixos i concretats en una proposta d’actuació tàctica,
en el penúltim dels capítols.
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Relatius a l’ANC

·Preservar el caràcter no violent del procés i de les mobilitzacions i
col·laborar amb altres entitats especialitzades en la formació popular
d’accions de protesta, intervenció i d’oposició no violenta.

·Apartidisme. Assegurar la independència de l’ANC i del Secretariat Nacional respecte dels partits polítics com a garantia d’una transversalitat
clau en el compromís i la mobilització de la societat.

·Definir l’estratègia i la planificació d’accions per a respondre a la repressió de l’Estat espanyol, d’una manera proactiva, i construir la República proclamada a partir de l’apoderament de la gent (la construcció de
la República no és delegable).

·Reforçar la coordinació amb els moviments sobiranistes del conjunt
dels Països Catalans, en el si de la Confederació d’Entitats Sobiranistes
dels Països Catalans, així com amb els moviments sobiranistes i d’aprofundiment democràtic d’altres nacions de l’Estat espanyol, d’Europa i del
món.

·Millorar la formació política, crítica i de desobediència civil dels membres de l’ANC.

Relatius al MCAN (Moviment Català d’Alliberament Nacional)

·Proposar la unitat d’acció de les organitzacions, entitats, partits, associacions, sindicats, etc., independentistes i del conjunt de la base social
de l’independentisme, com a garantia de la consolidació de la República.

·Crear de forma multilateral taules de debat internes amb la resta d’organitzacions per tal de traçar tàctiques complementàries.

·Mantenir i intensificar la mobilització de la societat catalana d’una manera no violenta per a aconseguir l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats, i la defensa de la República Catalana i el seu
reconeixement efectiu.

·Augmentar la base social per a la República per a ampliar i enfortir la
majoria existent.

Relatius a la implementació de la República Catalana

·Esdevenir l’agent estratègic principal a l’hora de marcar l’agenda política del Govern i de la societat civil organitzada.

·Instar el Govern de la Generalitat a fer efectiu el control del territori, exercint-hi la plena sobirania i fer-hi prevaldre el marc jurídic republicà,
aprovat pel Parlament de Catalunya el 27 d’octubre de 2017.

·Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament a materialitzar la
República proclamada com un marc real de garantia de drets civils i
socials.

·Instar el Govern de la Generalitat a desenvolupar la Llei de la comunitat
catalana a l’exterior, i estendre els drets dels catalans residents fora del
país, per tal de disposar del cens dels catalans a l’estranger que els ha
de facilitar la participació electoral.

·Potenciar i treballar el debat sobre el futur que volem per al nostre país,
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 participativa de la
Constitució catalana i el referèndum per a ratificar-la.

·Aprofundir la col·laboració amb el món local sobiranista per a aconseguir el compromís dels ajuntaments, consells comarcals i diputacions
en la construcció de la República des dels seus àmbits d’actuació.

·Treballar per a aconseguir el màxim suport internacional per tal que es
reconegui el dret a l’autodeterminació exercit pel poble català l’1 d’octubre i la República catalana proclamada el 27 d’octubre.

EIXOS D’ACTUACIÓ ESTRATÈGICA

República

Materialització i consolidació de la República. L’aposta estratègica de
l’ANC ha estat sempre la de la mobilització social per a exercir pressió sobre
els partits per tal que duguessin a terme els programes polítics desitjats pel
moviment independentista. Des de fa uns mesos, els rols s’han invertit i
l’ANC ha començat a fer seguidisme del discurs institucional i partidista. Tornar a l’estadi inicial ja no és una opció, ja que la institució s’ha vist impossibilitada per dur a terme el programa polític republicà.
En són un exemple els fets esdevinguts el passat 27 d’octubre. Fent-ne
una anàlisi doble, si es considera que el Govern de la Generalitat no va ser
capaç de materialitzar la República per incapacitat, l’ANC no va poder dotar
el Govern de tot allò necessari per a poder implementar la República. D’altra banda, si es considera que la voluntat del Govern es va torçar a l’hora
d’implementar la República, o va decidir fer una declaració merament simbòlica, l’ANC no va ser capaç d’imposar-ne la materialització real.
És per això que l’aposta estratègica de l’ANC no s’ha de quedar tan sols
en el fet de pressionar el Govern, sinó que ha de ser un agent amb capacitat de prendre decisions estratègiques que marquin el conjunt dels
agents (institucions, partits, sindicats, etc.) i no delegar el lideratge i la presa
de decisions a d’altres. Ens referim a la delegació a les institucions, o sigui,
als partits polítics. Els partits, també els independentistes, es mouen per una
sèrie d’interessos i estan molt limitats en la seva praxi parlamentària i de
govern. També cal remarcar que la presa de decisions i les estratègies de
partit poques vegades són públiques i solen respondre a necessitats i interessos partidistes.
Un altre element a tenir en compte és l’afirmació que no hi ha marc autonòmic possible que capaciti un govern autonòmic a materialitzar la
República. La implementació de la República no és factible a través del desplegament autonòmic, com ja hem comprovat, sinó que és tan sols viable
des de la plena sobirania d’un nou govern republicà.
Reforçament de la majoria social sobiranista. L’aposta estratègica més encertada per a l’augment de la majoria social és la materialització de la República i els avenços socials que aquesta comportarà.
No obstant això, l’ANC ha de continuar apostant per treballar al carrer
l’ampliació del suport social, tal com ha fet des de la seva creació. L’acció
ha de seguir dos eixos principals:
·Treballar per la fi de la dissociació de l’eix social del nacional, a conseqüència de la qual trobem una fractura de les classes populars entre
el republicanisme i el reaccionarisme.

·Cercar i implementar una nova terminologia i discurs que se centri en un
llenguatge al voltant del fet de construir República, a la cerca d’elements
comuns no nacionals, però sí polítics, allunyats de l’independentisme i del
catalanisme clàssics. Democràcia vs. règim, República vs. monarquia,
Progrés vs. crisis, etc.

L’escalada judicial

La solidaritat, la nostra millor arma!
L’escalada judicial per part de l’Estat espanyol contra el procés independentista s’ha de respondre amb una escalada judicial provinent de la societat civil, més enllà de fer protestes al carrer. És per això que l’ANC ha
d’iniciar contactes amb altres entitats i actors per tal de dur a terme denúncies a tribunals nacionals i internacionals per a cadascuna de les ingerències o atacs rebuts per l’Estat, i acompanyar-les de campanyes mediàtiques
que les difonguin. Cal denunciar internacionalment la justícia espanyola,
que, atiada pel PP, crea “casos” i “causes generals” per multar i tancar a la
presó indiscriminadament els independentistes, en un atac que ho és a tots
els demòcrates. També cal perseguir judicialment les idees supremacistes i
feixistes que atempten contra els drets humans de les persones o dels
pobles. Cal alimentar aquesta estratègia per plantar cara d’una vegada a
aquesta via en la qual l’Estat centra la major part de les seves accions.

Països Catalans i pobles oprimits de l’Estat espanyol

Reforçar la coordinació amb els moviments sobiranistes del conjunt dels Països Catalans, en el si de la Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països
Catalans, i obrir-la per fer-hi participar d’altres organitzacions del moviment
estudiantil, sindicats, etc.
Reforçar la coordinació amb altres organitzacions sobiranistes i d’aprofundiment democràtic d’altres nacions de l’Estat espanyol, bàsicament, les
del País Basc, Galícia, Andalusia, Castella, Aragó i Canàries. A través d’aPÀG.37

ESMENES
questes organitzacions i dels vincles de fraternitat, crear grups de solidaritat per a donar-nos capacitat d’acció a l’interior de l’Estat espanyol.

Relacions internacionals

Les relacions internacionals es regeixen per una relació d’interessos on intervenen principalment estats, associacions d’estats, empreses multinacionals i organitzacions no governamentals.
En el si de la comunitat internacional, on també, evidentment, parlem dels
estats membres de la UE, la vulneració dels drets humans per part d’algun dels
agents és un pretext d’actuació al servei de cobrir altres interessos, i molt poques vegades esdevé un interès per si mateix. Ha estat un error molt recurrent
per part de la població catalana i en especial de l’ANC el fet de suposar el reconeixement i/o suport a la República catalana si s’actuava d’una manera
democràtica i davant la repressió i vulneració dels drets humans per part de l’Estat espanyol. Hem de partir del supòsit que en cap cas rebrem el suport d’algun agent internacional rellevant, almenys fins que la proclamació de la
República no s’hagi materialitzat, el control territorial estigui assegurat i es concreti la viabilitat de la nova República.
És per això que l’acció de l’ANC no ha d’anar destinada a la recerca d’uns suports impossibles en el si de la comunitat internacional, dels membres de la UE,
de la mateixa UE o dels principals agents. L’acció ha d’anar destinada a les poblacions dels estats potencialment més afins, per tal que es creïn comitès internacionals de solidaritat amb el poble català i es creï inestabilitat en els
mateixos estats per tal de forçar els governs a posicionar-se i/o per tal de crear
vincles fraternals amb d’altres societats que puguin prestar suport en diversos
àmbits des de l’acció internacional.

OBJECTIUS TÀCTICS PER A LA
MATERIALITZACIÓ DE LA REPÚBLICA

Una de les necessitats més urgents és construir ponts de comunicació
directa entre els agents independentistes en pro de la unitat. Al mateix temps, és necessari que les organitzacions populars aconsegueixin traçar el marc estratègic del MCAN i no convertir-se en elements al servei de
les institucions, sinó que les institucions estiguin al servei del poble. Així
doncs, cal un canvi en la correlació del poder per part dels agents.
Per això es fa necessari crear un comitè on estiguin representades totes
les organitzacions, sindicats, partits i associacions més rellevants d’àmbit
nacional. Aquest comitè ha d’actuar de forma no pública i ha d’afavorir la
creació d’un marc d’actuació comuna i unitària. Aquest comitè serà l’encarregat de vetllar per la unitat estratègica per part de les institucions (partits), de la societat civil (organitzacions de masses), de la classe
treballadora (sindicats), estudiants (moviment estudiantil), etc. L’acció
anirà encarada a la recuperació, en tots els fronts, de la iniciativa política
per part del moviment republicà, per tal de materialitzar la República. Una de
les opcions amb més possibilitat d’èxit és l’aplicació d’un programa estratègic de lluita basat en la no-violència activa, que, a partir d’ara, anomenarem “no-violència”.
En tractar-se d’un document públic, no podem traçar tota l’estratègia de
l’acció no violenta. En tot cas, sí que podem fer un esbós de les principals
característiques del que podem entendre com a acció basada en la no-violència.

Per què la no-violència?

“La violència és l’últim refugi dels dèbils” (Jorge Luis Borges)
L’aposta per l’ús de la no-violència és quelcom fonamentat en la voluntat
col·lectiva majoritària dels catalans. Però la lluita no violenta no és tan
sols l’alternativa a l’exercici de la violència, és també un mètode en el qual
els canvis socials obtinguts poden produir solucions més positives i duradores en diversos àmbits de la societat a llarg termini.
La no-violència no és sinònim de pacifisme. El pacifisme és una
ideologia, mentre que la no-violència és una metodologia d’acció, una
forma de confrontació.
La lluita estratègica no violenta implica una confrontació, amb uns objectius específics a conquerir i la utilització d’un mètode no violent. La noviolència requereix d’un plantejament similar el d’una confrontació militar,
amb la diferència que no s’hi preveu la destrucció física de l’oponent, és
a dir, la violència no hi té cabuda. En canvi, l’estratègia se centra en la debilitació constant dels pilars del poder de l’Estat.
Segons l’estudi d’Adrian Karatnycky i Peter Ackerman a Freedom
House “Cómo se gana la libertad: de la resistencia civil a la Democracia
Duradera”, l’ús de la no-violència ha estat fonamental en 50 de les 67
transicions a la democràcia dels darrers 33 anys. Prenent un altre estudi,
en aquest cas de Maria J. Stephan i Érica Chenoweth “Pe rquè la rePÀG.38

sistència civil funciona”, entre el 1900 i el 2006, un 53 % de les campanyes no violentes han tingut èxit, mentre que tan sols un 26 % de les
campanyes violentes n’han tingut.
Vegem alguns exemples d’aplicació d’estratègies de no-violència:

-La independència de l’índia respecte de l’Imperi Britànic (1947), com
a resultat d’una lluita estratègica no violenta liderada per Mohandas
Gandhi, a través de moviments massius de no cooperació i establiment d’institucions fora del domini de l’imperi.

-Resistència no violenta contra l’apartheid a Sud-àfrica, a partir dels
anys 70, amb líders com Nelson Mandela o Steve Biko. La victòria en
l’àmbit de l’acció no violenta va ser a través de boicots, vagues i
protestes al carrer.

-Col·lapse de la dictadura de Ferdinando Marcos a Filipines, a través
d’algunes accions no violentes, com la protecció dels cossos de
l’exèrcit que van retirar la lleialtat al règim.

-Col·lapse del Partit Comunista de Polònia. L’organització “Solidaritat”
va portar a terme una campanya de vaga a través de la qual es va establir un sindicat lliure i es van efectuar diverses accions encobertes.

-Al principi de gener de 1994 sorgia de la clandestinitat l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional (EZLN), a Chiapas, per a transitar de la
violència cap a un discurs de la no-violència. És un dels principals
moviments de referència pels drets dels indígenes.

D’altres exemples de planificació basats en la no-violència són el Moviment afroamericà pels drets civils, amb el boicot dels autobusos de
Montgomery (Rosa Parks), les assegudes d’Alabama, les marxes de
Selma a Montgomery, etc.; la revolució de les Roses a Tbilisi (Geòrgia,
2003), les accions de l’organització “Otpor!” a Sèrbia, contra el règim de
Milosevic (a partir de 1998), i processos de transició democràtica en alguns dels països de l’anomenada “Primavera Àrab”.
Darrere de totes aquestes mobilitzacions trobem accions basades en
la no-violència amb un resultat exitós, fruit d’una llarga i meticulosa planificació, mai fruit de la improvisació o l’atzar.

Plantejament tàctic de la no-violència
Coratge, organització, planificació, humor i creativitat
Com ja hem esbossat, la no-violència no només es basa en una estratègia de pressió o d’accions merament delegatives, sinó que aposta per
un programa basat en la debilitació del poder de l’Estat.
Entenem el poder polític com la totalitat dels mitjans, influències i pressions accessibles per a arribar als objectius dels que sostenen el poder.
L’objectiu de la lluita no-violenta és aconseguir el poder polític per tal de fer
viable la República. El poder tan sols prové de l’obediència de les persones;
cada persona, doncs, és una font individual de poder.
El poder dels estats s’expressa i s’exerceix a través de les institucions.
Aquestes sostenen i exerceixen el poder gràcies el que podem anomenar
els “Pilars de suport”. Quan les persones deixen de col·laborar amb aquests pilars de suport, les institucions perden el poder i el règim col·lapsa.
Els principals pilars de suport són:
·
Estructures coercitives: policia i exèrcit
·
Poder judicial
·
Burocràcia
·
Sistema educatiu i estructures de control del coneixement
·
Religió organitzada i institucions tradicionals respectades
·
Mitjans de comunicació
·
Sector financer i econòmic
L’Estat espanyol té bastant repartits els seus pilars de suport, no obstant
això, com en tots els estats, el poder està centrat més en uns pilars que
en d’altres. Com ja hem apuntat, i atenent que l’obediència és l’eix central
del poder, per tal de fer col·lapsar l’Estat cal treure els individus dels pilars
de suport al poder.
Segons Gene Sharp, un dels principals intel·lectuals estudiosos de l’acció no violenta, els pilars de suport es nodreixen de poder principalment a través de (adaptació “De la Dictadura a la democràcia”):
·Autoritat: creença social que el règim és legítim i, per tant, és moralment
correcte obeir-lo.
·Recursos humans: La quantitat i la importància de tots els individus i
grups socials que obeeixen i/o col·laboren amb el règim.
·Habilitats i coneixements especialitzats: necessaris per a realitzar ac-
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cions específiques per al funcionament del sistema.
·Factors intangibles: Factors ideològics i psicològics que indueixen la població a obeir i/o a donar suport al govern.
·Sancions: Aplicació directa dels càstigs, o els que queden en amenaça,
imposades sobre els que no obeeixen l’Estat, per tal d’assegurar-se la
submissió i la cooperació.
·Recursos materials: fins a quin punt els governs controlen o tenen accés
a les propietats, recursos naturals i financers, mitjans de comunicació,
transport, etc.
Com hem comentat a la introducció d’aquest capítol, la no-violència ha
d’anar encarada a buidar de capital humà els pilars de suport. Podríem
dir que tots els règims tenen el seu taló d’Aquil·les. Prenent a Gene Sharp
de nou com a marc referencial, podem indicar alguns dels punts febles
que trobem en règims com el de l’Estat espanyol:
·Moltes persones, grups i institucions necessàries per a fer funcionar el
sistema poden negar-se a cooperar amb el règim.
·Els requisits i efectes de les polítiques anteriors del règim, d’alguna manera, limiten la seva capacitat actual d’adoptar i implementar polítiques
contràries.
·La manera d’operar del sistema pot convertir-se en rutinària i ser menys
capaç d’ajustar-se ràpidament a situacions noves.
·El personal i els recursos que ja estan assignats a les tasques habituals
difícilment es poden utilitzar per a noves necessitats.
·Els subordinats, temorosos de no complaure els superiors, a vegades no
proporcionen la informació completa i acurada que els governants necessiten per a prendre decisions.
·La ideologia és susceptible d’erosionar-se de la mateixa manera que els
mites i els símbols del sistema són susceptibles de perdre solidesa.
·Si hi ha una forta ideologia que influeix la pròpia visió de la realitat, és
possible que la ferma adhesió a aquesta faci que es desatenguin les necessitats reals.
·El deteriorament de l’eficiència i la competitivitat de la burocràcia, o un
nombre excessiu de controls i regulacions, fa que les polítiques i operacions del sistema es tornin inefectives.
·Els conflictes institucionals interns i les rivalitats i hostilitats personals
poden danyar o, fins i tot, alterar les operacions del règim.
·A vegades, els intel·lectuals i els estudiants s’impacienten a causa de
les condicions, les restriccions, l’adoctrinament o la repressió.
·La població, amb el temps, es pot tornar apàtica, escèptica o fins i tot
hostil al règim.
·És possible que s’incrementin les diferències religioses, de classe, culturals o nacionals.
·La jerarquia de poder del règim sempre té un cert grau d’inestabilitat,
que pot arribar a ser molt elevat. Els individus no mantenen sempre la
mateixa posició jeràrquica sinó que hi ha ascensions, degradacions, expulsions i substitucions.
·Alguns sectors de la policia o de les forces armades poden actuar contra la voluntat dels governants, per més forts que siguin, per a aconseguir els seus propis objectius. Fins i tot poden arribar a fer un cop d’estat.
·Com que en un règim com el de l’Estat Espanyol molt pocs prenen moltes decisions, és probable que aquests pocs cometin errors de judici, de
política o d’acció.
·Si el règim intenta evitar aquests perills i descentralitza el comandament
i la presa de decisions, el seu control sobre els punts de poder estratègic es pot deteriorar encara més.

Algunes de les fases i elements a tenir en compte a l’hora d’aplicar una
estratègia de no-violència es poden resumir en: L’avaluació de capacitats (no
pas d’intencionalitats) del moviment i les de l’adversari; seguidament, el plantejament, basat en la creació de plans concrets, dividits en fases, on es tingui en compte la situació, les missions, l’execució, l’administració, la
logística, la coordinació, la comunicació, etc.
La comunicació és una de les peces clau, ja que els fets no parlen per si
sols. Cal construir relat, ja que és l’eina a través de la qual canviarà l’opinió
pública, els costums, i per tant, el comportament social. La comunicació s’ha
de fer sobre la base de 4 audiències principals: els membres del MCAN; els
aliats potencials; l’audiència internacional i la resta d’audiència. Cal que els
missatges estiguin enfocats a promoure una acció o a condicionar les persones a respondre a una crida posterior.
Pel que fa a les accions públiques, cal cercar amb elles un win-win, és a
dir, que amb independència del que faci l’adversari, el resultat sigui negatiu
per a ell. A la nostra realitat, podem posar com a exemples el moviment contra els desnonaments o la campanya contra els peatges de pagament
(#novullpagar). Aquestes accions han de ser un detonant de la fase següent,
que és el de les grans campanyes. Les campanyes s’han de cenyir a una

estratègia global, la qual ha de desenvolupar estratègies concretes, enfocades a tàctiques concretes, a través de mètodes específics.
Pel que fa a la violència de l’Estat, és a dir, la repressió, tal com diria
Hannah Arendt, és tan sols la confirmació de la pèrdua del poder per part de
l’Estat sobre el territori. En l’acció no-violenta, la repressió de l’Estat juga a
favor nostre (sempre que sigui gestionable) i contra de l’Estat.
Les línies d’actuació repressiva solen seguir patrons similars: tallar vies
de comunicació, empresonar líders, restringir les activitats públiques i intentar sembrar un clima de por. La repressió se sol dur a terme sobre els individus, les organitzacions i les activitats (de fet, la repressió de l’Estat contra
el Referèndum de l’1 d’octubre respon a patrons repressius de manual).
A mesura que augmenta la repressió, els costos a assumir pels activistes
són més alts, i l’Estat busca que el moviment quedi desnodrit de capital
humà. Les sancions aplicades a través de la repressió busquen dos efectes:
castigar els culpables i prevenir que d’altres no desobeeixin. Així doncs, els
dos principals objectius a l’hora d’afrontar la repressió és la seguretat de
comptar amb activistes compromesos i la capacitat per a combatre la por.
L’emoció de la por és una de les principals armes del règim. La por és un instint bàsic i no n’hem de fer judicis morals. Cal saber-la gestionar. Sobreposar-nos-hi. És per això que, per a aconseguir els objectius proposats
anteriorment, cal fer un incís i encarar els projectes antirepressius amb formació sobre les tàctiques repressives de l’Estat, amb l’aplicació de la disciplina no violenta, amb una socialització de les emocions dels represaliats,
amb la maximització de les victòries i la minimització de la confusió, amb el
foment de la solidaritat interna, etc. Però, per sobre de tot, cal utilitzar l’humor com a arma per a contrarestar la por i el pànic.

Accions concretes

Les accions concretes s’han d’elaborar a nivell intern, basant-se en el principi de la no-violència, seguint l’eix estratègic, en coordinació amb la resta
d’agents sobiranistes en el marc del comitè i amb un alt nivell de seguretat. Tornant a citar Gene Sharp, esbossem alguns mètodes tradicionals
d’acció no-violenta que poden servir com a font d’inspiració per a d’altres
accions que tinguin en compte la realitat i la conjuntura del nostre país:
Mètodes de protesta i persuasió no-violentes
Declaracions formals
·
Discursos públics
·
Cartes d’oposició o de suport
·
Declaracions d’organitzacions o institucions
·
Manifestos públics signats
·
Declaracions d’intencions i de condemna
·
Peticions col·lectives o massives

Comunicacions amb un públic més ampli
·
Eslògans, caricatures i símbols
·
Pancartes, cartells i comunicacions gràfiques
·
Fulletons, pamflets i llibres
·
Diaris i publicacions periòdiques
·
Enregistraments diversos, ràdio, en línia i televisió
·
Rètols gegants, aeris o terrestres
·
Grans campanyes a les xarxes socials

Representacions de grup
·
Delegacions
·
Paròdies de lliurament de premis
·
Pressió mitjançant actes grupals
·
Plantades i piquets
·
Paròdies de celebració d’eleccions

Actes públics simbòlics
·
Exhibir banderes i colors simbòlics
·
Posar-se símbols a la indumentària
·
Lliurar objectes simbòlics
·
Performance pública com a protesta
·
Autodestrucció de les pròpies pertinences
·
Enllumenats simbòlics (torxes, espelmes…)
·
Exhibició de fotografies
·
La pintura com a protesta
·
Canviar retolacions i nomenclàtors amb noms simbòlics
·
Sons simbòlics
·
Reclamacions o recuperacions simbòliques
·
Gestos grollers o insultants
Pressió sobre individus
·
“Assetjament” a funcionaris o representants oficials
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Fer burla o manifestar rebuig a funcionaris o representants oficials
Confraternitzar
Fer vigílies
Escarnis públics a personalitats

Drama i música
·
Sàtires i burles dramatitzades
·
Actuacions teatrals i musicals
·
Cant
·
Cançons enteses com a himnes de la revolució

Processons
·
Marxes
·
Desfilades
·
Peregrinacions
·
Desfilades i caravanes de vehicles

Tribut als represaliats
·
Dol polític (dur signes de dol, simbòlicament)
·
Paròdies d’engarjolaments
·
Homenatges davant de les presons

Assemblees públiques
·
Assemblees o mítings de protesta o suport
·
Trobades o mítings de protesta
·
Trobades o mítings de protesta camuflats
·
Fòrums i reunions d’informació i d’aprenentatge col·lectiu

Retirada i renúncia
·
Abandonar o retirar-se d’un lloc, d’una reunió…
·
Mantenir-se en silenci
·
Renunciar a les distincions públiques
·
Donar l’esquena

Els mètodes de no-cooperació social

Ostracisme a persones
·
Boicot social
·
Boicot social selectiu
·
Excomunió
·
Veto

No-cooperació amb esdeveniments socials, costums i institucions
·
Suspensió d’activitats socials i esportives
·
Boicot a esdeveniments socials
·
Vaga estudiantil
·
Desobediència social
·
Retirar-se de les institucions socials

Retirar-se del sistema social
·
Quedar-se a casa
·
No-cooperació personal total
·
“Fugida” de treballadors
·
Refugiar-se: demanar asil, acollir-se a llocs “sagrats”
·
Desaparició col·lectiva
·
Emigració com a protesta (hijrat)

Mètodes de no-cooperació econòmica: boicots
Accions de consumidors
·
Boicot de consumidors
·
No consumir productes boicotejats
·
Política d’austeritat
·
Retenció de lloguers
·
Negar-se a pagar el lloguer o a llogar
·
Boicot nacional de consumidors
·
Boicot internacional de consumidors
Accions de treballadors i productors
·
Boicot de treballadors
·
Boicot de productors

Accions d’intermediaris
·
Boicot de subministradors i de comerciants
Accions de propietaris i administradors
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Boicot de comerciants a l’engròs
Negar-se a llogar o a vendre propietats
Tancament de la patronal (no permetre l’accés als treballadors)
Negar-se a rebre ajuda o assistència industrial
“Vaga general” de comerciants minoristes

Accions de posseïdors / titulars de recursos financers
·
Retirar els dipòsits del banc
·
Negar-se a pagar quotes, honoraris o taxes
·
Negar-se a pagar deutes o interessos
·
Retallar fons i crèdits
·
Rebutjar rèdits o pagaments
·
Rebutjar diners del govern

Accions de governs
·
Embargament nacional
·
Llista negra de comerciants
·
Embargament de subministradors internacionals
·
Embargament de compradors internacionals
·
Embargament de comerç internacional

Mètodes de no-cooperació econòmica: vagues

Vagues simbòliques
·
Vaga de protesta
·
Abandonament sobtat del treball (vaga llampec)

Vagues agrícoles
·
Vaga de pagesos
·
Vaga de treballadors agrícoles

Vagues de grups especials
·
Vaga de treballadors a jornal
·
Vaga de presos
·
Vaga de gremis i d’oficis artesans
·
Vaga de professionals

Vagues industrials ordinàries
·
Vaga corporativa
·
Vaga de la indústria
·
Vaga en solidaritat

Vagues restringides
·
Vaga per seccions o d’alguns obrers
·
Vaga feminista
·
Vaga selectiva, limitada o per rotació especial
·
Vaga d’alentiment o treball lent
·
Vaga de zel
·
Declarar-se “malalt”
·
Vaga a través de dimissions o renúncies
·
Vaga limitada
·
Vaga selectiva

Vagues de diversos sectors
·
Vaga generalitzada
·
Vaga general

Combinació de vagues amb tancaments econòmics
·
Atur voluntari i limitat en el temps de l’activitat
·
Tancament econòmic (es fa vaga i s’abaixen les persianes dels negocis)

Mètodes de no-cooperació política

Rebuig a l’autoritat
·
Refús a obeir o retirada de l’obediència
·
Negativa pública a donar suport
·
Textos i discursos a favor de la resistència

No-cooperació dels ciutadans amb el govern d’un estat
·
Boicot als cossos legislatius
·
Boicot a les eleccions
·
Boicot de o als llocs de funcionari i treballador del govern
·
Boicot de o als departaments, agències i altres organismes del govern
·
Rebuig a participar en les institucions educatives del govern
·
Boicot a organitzacions finançades pel govern
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Negar-se a ajudar els agents de seguretat del govern
Treure indicacions i senyals del seu lloc (fronterers, per exemple)
Negar-se a acceptar els funcionaris designats
Negar-se a dissoldre institucions que ja existeixen
Aturada col·lectiva

Alternatives dels ciutadans a l’obediència
·
Compliment lent i sense ganes
·
No obeir quan no hi ha una supervisió directa
·
No obeir de forma generalitzada, popular
·
No-obediència camuflada
·
Negativa d’una assemblea o reunió a dispersar-se
·
Asseguda
·
No-col·laboració amb la deportació
·
Amagar-se, escapar, utilitzar identitats falses
·
Desobediència civil de lleis “il·legítimes”

Accions del personal del govern
·
Negativa selectiva de fer algunes tasques per part d’auxiliars governamentals
·
Bloqueig de les línies de comandament i d’informació
·
Excuses, retards i obstruccions
·
No-cooperació administrativa general
·
No-cooperació judicial
·
Ineficiència deliberada i no-cooperació selectiva per part dels agents
de seguretat
·
Amotinament

Accions governamentals nacionals
·
Evasives i retards quasi legals, emparats en les normes
·
No-cooperació per part de departaments governamentals estatals

Accions governamentals internacionals
·
Canvis en la representació diplomàtica i altres representacions
·
Retard i cancel·lació d’actes diplomàtics
·
Suspensió del reconeixement diplomàtic
·
Trencar les relacions diplomàtiques
·
Retirar-se de les organitzacions internacionals
·
Negar-se a pertànyer a organitzacions internacionals
·
Expulsió d’organitzacions internacionals

Mètodes d’intervenció no-violenta

Intervenció psicològica
·
Exposar-se a la intempèrie i les seves inclemències
·
Fer dejuni
·
Fer dejuni per a exercir pressió moral
·
Vaga de fam
·
Dejuni de satyagraha
·
Judici al règim
·
Assetjament no-violent

Intervenció física
·
Ocupació i asseguda en un lloc determinat
·
Ocupació i obstrucció del funcionament d’un centre institucional
·
Acampada en un lloc públic
·
Desfilada de vehicles (tractors, motos, ...)
·
Entrada i passeig reiterat en un lloc determinat
·
Incursió no-violenta a determinats llocs
·
Incursió aèria no-violenta
·
Invasió no-violenta
·
Interposició no-violenta
·
Obstrucció no-violenta
·
Ocupació no-violenta
·
Satyagraha és una filosofia i una pràctica de lluita no-violenta ideada
per Mahatma Gandhi i utilitzada pel moviment d’independència de l’Índia.
Intervenció social
·
Establir noves normes i pautes socials
·
Sobrecarregar unes instal·lacions o serveis
·
Alentir voluntàriament, amb excuses o formes de dilació, un tràmit
·
Interrupció, parlant, en un lloc determinat
·
Teatre de guerrilla
·
Institucions socials alternatives
·
Sistemes alternatius de comunicacions

Intervenció econòmica
·
Vaga inversa (treballar en excés)
·
Vaga de permanència al lloc de treball
·
Ocupació no-violenta de terres
·
Traspàs de reixes, tanques, murs, etc.
·
Falsificació políticament motivada de documents o d’altres
·
Compres comercials orientades a generar problemes a l’antagonista
·
Confiscació de béns o d’actius
·
Venda deliberada a un preu molt baix, rebentar preus (dumping)
·
Patrocini selectiu
·
Mercats alternatius
·
Sistemes de transport alternatius
·
Institucions econòmiques alternatives

Intervenció política
·
Sobrecarregar sistemes administratius
·
Revelar les identitats d’agents secrets
·
Buscar l’empresonament deliberadament
·
Desobediència civil de lleis “neutrals”
·
Seguir treballant però sense col·laborar
·
Sobirania dual i govern paral·lel
Com hem apuntat a l’inici, aquestes són algunes de les propostes clàssiques de l’acció no-violenta, no obstant això, algunes poden servir com a
referència o font d’inspiració per a accions concretes que han de tenir en
compte la realitat catalana, la conjuntura del moment, i han de seguir un
conjunt d’estratègies concretes.

TÀCTICA EN EL FUNCIONAMENT INTERN DE L’ANC

L’ANC ha d’afrontar la nova fase d’acord amb tot l’exposat anteriorment. A
nivell intern, cal fomentar:
·La formació en l’àmbit polític dels membres de l’ANC
·L’augment de la participació dels joves a l’organització
·El repartiment dels activistes segons el territori (desplaçaments)
·La millora de la seguretat en les comunicacions
·Un esperit fraternal entre els membres i les AT

Estructura interna

L’estructura actual de l’ANC fa que sigui una entitat gran, però també complexa a l’hora de prendre decisions i a vegades lenta i poc dinàmica i democràtica, fets que en ocasions motiven que l’Assemblea reaccioni tard i
d’una manera poc encertada. Cal que el nou Secretariat Nacional sortint de
les eleccions vinents faci un procés d’anàlisi i incorpori les millores necessàries per a fer de l’ANC una entitat més eficient i àgil, que pugui funcionar
d’una manera òptima en els temps tan convulsos que vivim. Aquest procés,
però, ha de comptar necessàriament amb les aportacions del conjunt de les
assemblees territorials, sectorials i exteriors, on les consultes telemàtiques
siguin un instrument habitual en el nostre funcionament.

Relacions amb d’altres organitzacions de masses a nivell
nacional

L’ANC no pot cedir a una lluita corporativista amb altres organitzacions. L’acció conjunta dels darrers anys amb Òmnium ens ha de marcar el camí a
l’hora d’afrontar nous reptes sorgits a mercè de l’aparició de nous actors polítics com els CDR. La fraternitat entre els membres de totes les organitzacions del MCAN i la comunicació directa i continuada entre les
organitzacions ha de ser una constant i un imperatiu.

Relacions amb altres organitzacions de masses a nivell estatal

Com ja hem apuntat amb anterioritat, l’ANC ha de teixir els vincles necessaris amb altres organitzacions de l’Estat espanyol per teixir una xarxa de solidaritat que ens permeti l’acció en el territori de l’interior de l’Estat espanyol.

El futur de l’ANC

L’ANC no és una finalitat en si mateixa, és una eina al servei de les classes populars per tal d’aconseguir l’alliberament i la materialització de
la República. Si l’ANC deixa de ser una eina útil, cal no esmerçar esforços
en el manteniment de l’organització. És per això que, si l’ANC no esdevé
l’eina de canvi necessària, amb una estratègia i una tàctica pròpies no supeditada a interessos aliens a l’independentisme, l’ANC passaria a ser una
organització garant de l’statu quo. Esdevindria inútil com a organització de
coordinació i canalització del moviment independentista i es faria necessària la seva dissolució per a formular nous plantejaments organitzatius.
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ESMENES
Esmena número 1

Usuari: cornella-ll · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 1 · Paràgraf: 6
Text Esmena: Fins a quin punt de violència està disposat a arribar l’Estat espanyol i
que aquesta no ha estat una línia vermella per a la Unió Europea, quan sempre havíem pensat que sí que ho era.
Justificació Esmena: Constatar que l’Estat Espanyol ha estat capaç d’utilitzar la violència contra el procés, com vam patir pel Referèndum del 1 d’Octubre, i que la Unió
Europea no s’hi ha oposat fermament, ni ha suposat que fes d’intermediari o mediador
entre les dues parts.
Justificació ponència: La UE tot i que tímidament, va fer unes declaracions dient
que no hi podia seguir havent violència al carrer. No és molt explícit, però la ponència
creu que això sumat a una convocatòria d’eleccions precipitada demostra que si que
és una línia vermella per la UE.

Esmena número 2

Usuari: graciaperlaindependencia ·Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 1 ·Paràgraf: 1
Text Esmena: Han estat més de set anys des de la manifestació del 10 de juliol de
2010, en resposta a la sentència del Tribunal Constitucional espanyol retallant l’Estatut
de Catalunya aprovat en Referèndum el 2006.
Hem arribat fins a la proclamació de la República catalana pel Parlament de Catalunya, 27 d’octubre 2017, després d’un referèndum d’autodeterminació, 1 d’octubre de
2017, celebrat en les pitjors condicions: el Regne d’Espanya va utilitzar tots els seus
recursos per impedir la celebració del referèndum, fins i tot va legitimar l’ús de la violència per part dels cossos policials i de seguretat de l’estat espanyol contra població
pacífica i indefensa que volia votar. Hi ha documentats més de 1.000 casos amb persones ferides per les càrregues policials en seus electorals l’1 d’octubre.
Justificació Esmena: Completar amb dades. És important per referenciar el període.
Justificació ponència: Creiem que l’esmena és massa detallada i fa créixer el text innecessàriament pel que correspondria a una introducció. Tanmateix, part de l’esmena
ha estat acceptada en altres esmenes.

Esmena número 3

Usuari: cornella-ll · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 3 · Paràgraf: 5
Text Esmena: Amb tots els fets ocorreguts durant aquest 2017, les eleccions il·legítimes del 21 de desembre esdevingudes un nou plebiscit unilateral organitzat pel mateix
Estat espanyol, (amb la clara intenció de fer-se seu el Parlament i el Govern, fent una
campanya bruta amb tota mena de suports a les propostes unionistes i tota mena d’entrebancs per a les forces independentistes) han ratificat la decisió ciutadana del 27 de
setembre del 2015 i la República proclamada el 27 d’octubre del 2017. Amb gairebé un
80% de participació, amb majoria de vots i escons per a les forces independentistes,
l’independentisme és avui més fort que mai. Ho és tant des de la pròpia presa de consciència d’una àmplia majoria social, com des de la fortalesa organitzativa de la societat
civil (d’especial rellevància l’ANC) i conseqüentment, des de la seva representativitat
política i institucional. La impossibilitat de fer efectiva la República proclamada a causa
de la fèrria oposició de l’Estat espanyol i la manca de suports internacionals al nou
Estat obliga a replantejar com es culmina el procés. Fins a la consulta del 9-N de 2014
el nostre model eren els referèndums del Quebec i, sobretot, d’Escòcia. La negativa
absoluta del Regne d’Espanya ens va seguir l’estratègia dels països bàltics per assolir
la seva independència, l’any 1991, amb una desconnexió unilateral de la URSS. Però
aquestes nacions ja eren repúbliques que tenien totes les estructures d’Estat excepte
l’exèrcit, la diplomàcia i la moneda. Van poder proclamar la independència, controlar el
seu territori de manera efectiva i esperar uns mesos al reconeixement internacional.
Però Catalunya és una comunitat autònoma com Kosovo, sense poder judicial propi,
sense control de la majoria dels impostos, en definitiva, sense capacitat de controlar el
territori i esperar el reconeixement internacional.
Hem de fixar-nos en el final d’altres processos d’independència que han acabat en
acords després de llargs conflictes. La guerra d’independència d’Algèria va acabar amb
els Acords d’Evian de 1962. El conflicte d’Irlanda del Nord, que va començar amb moviments pacífics pels drets polítics i civils dels catòlics nord-irlandesos, després de trenta
anys i més de 3000 morts, va acabar amb els Acords de Divendres Sants de 1998,. Va
necessitar mediadors interns com l’església catòlica i mediadors internacionals, com
George Mitchell, senador dels Estats Units. En el cas del règim segregacionista de Sudàfrica les lluites a l’interior més les pressions i la mediació internacional van forçar els
acords que van alliberar Nelson Mandela i van posar fi al règim de l’apartheid.
Justificació Esmena: La “resolució democràtica del conflicte” s’insereix dins del marc
conceptual de la Declaració Unilateral d’Independència, però reconeix la dificultat,
quasi impossibilitat, de crear «estructures d’Estat» capaces de contrarestar la duresa
de la resposta espanyola. L’any 2014 la negativa de l’Estat espanyol a pactar un referèndum com el d’Escòcia ens va obligar a canviar el full de ruta i anar a les eleccions
plebiscitàries del 27/S de 2015 amb un programa de desconnexió unilateral i proclamació de la República. Ara la impossibilitat d’implantar-la i la falta de reconeixement internacional impel·leix a una nova estratègia. La “resolució democràtica del conflicte” ha
d’aprofitar la dimensió internacional que ha adquirit el conflicte entre la República Catalana i el Regne d’Espanya per asseure l’Estat espanyol a una taula de negociacions.
L’Estat espanyol s’hi negarà de manera rotunda. Per tant serà necessari mantenir mobilitzacions, incrementar la majoria social, la tensió política a les institucions, etc. Cal
mantenir el conflicte fins assolir-ne una resolució democràtica.
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Justificació ponència: Malgrat que sempre va bé mirar com s’han produït altres processos d’independència, tenim clar que el nostre és particular i segurament innovador.

Esmena número 4

Usuari: cornella-ll · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 7
Text Esmena: • Preservar el caràcter no violent i pacífic del procés i de les mobilitzacions, denunciar qualsevol provocació que intenti generar violència i col·laborar amb
altres entitats especialitzades en la formació popular d’accions no violentes de protesta, intervenció i d’oposició pacífica.
• Potenciar la cultura de resistència pacífica i de desobediència civil. L’ANC emprendrà
accions de desobediència civil massiva quan es consideri que així cal, en forma de
grans accions, iniciatives puntuals, i campanyes de llarg abast i format sostenible en el
temps, si cal.
• Mantenir i reforçar 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.
Justificació Esmena: Dins dels objectius estratègics, i sense entrar en disquisicions
tàctiques, és imprescindible donar el paper que li escau a la cultura de la desobediència cívica. Fins al present, només els actes de desobediència col·lectiva (fer complir
les lleis catalanes és desobeir les espanyoles en el context actual i recent; no cal que
aclarim aquest punt) ens han fet avençar fins ara; i l’ANC ha estat la punta de llança
d’aquest avenç. Renunciar a fer nostre aquest aspecte de la cultura de la resistència
pacífica que és tan obvi a una gran part de la “gent que no falla” (la paraula “desobediència” és absent del tot d’aquest full de ruta de forma inexplicable) és adoptar una
actitud que no és escaient a la reivindicació de no seguidisme del partits polítics que
reivindiquem en aquest full de ruta mateix, i no abraçar amb convicció el paper de lideratge indefugible que l’ANC ha de tenir des d’una societat civil que està disposada al
que calgui des de la no-violència.
Justificació ponència: La idea no-violència és totalment present en tot el Full de Ruta.

Esmena número 5

Usuari: cornella-ll · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5 · Paràgraf: 1
Text Esmena: La situació i els moments excepcionals que vivim fan que haguem de
reconsiderar l’estratègia per aconseguir el nostre objectiu.
La brutalitat policial del dia 1 d’octubre i els presos polítics han posat el conflicte entre
la proclamada República Catalana i el Regne d’Espanya a les portades de tots els mitjans de comunicació del món i a l’agenda diplomàtica europea. Aquest patiment acumulat i el perill de desestabilització greu que comporta el conflicte ha de moure les
institucions nacionals catalanes, el Regne d’Espanya i els països de la Unió Europea
a impulsar la «resolució democràtica del conflicte» seguint el model dels «Acords de
Divendres Sant» d’Irlanda del Nord o els acords per unes eleccions constituents a Sudàfrica. L’ANC treballarà per forçar un acord basat en la Carta de les Nacions Unides,
el Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils i la resta de la legalitat internacional, i no
en el marc de la Constitució espanyola de 1978.
Aquest “Acord” hauria d’assolir-se abans de la convocatòria de les eleccions a l’Assemblea Constituent prevista a la Llei de Transitorietat per tal que els seus resultats
fossin vinculants per a les parts participants.
Implicar l’Estat espanyol i les instàncies internacionals o europees en la «resolució democràtica del conflicte» implicarà una nova fase de mobilitzacions i d’actuacions a les
institucions catalanes.
Per això, les línies d’actuació estratègica cal analitzar-les des de tres vessants diferents o camins: el camí social, el nacional, i l’internacional.
Justificació Esmena: L’enorme ressò internacional de la brutalitat policial del 1-O, de
la brutalitat judicial dels presos polítics han posat i posaran el conflicte entre Catalunya
i l’Estat espanyol a l’agenda mediàtica i diplomàtica mundial. L’exili del President Puigdemont i els altres consellers ha aguditzat les contradiccions de les institucions espanyoles que han hagut de retirat l’eurordre davant la justícia belga perquè els càrrecs
de rebel·lió violenta no se sostenen. En els propers mesos el judici contra els Jordi’s,
l’Oriol Junqueras, el Joaquim Forn i la resta d’acusats provocat l’exili a Brussel·les per
invertir la successió temporal dels esdeveniments. En comptes de convocar les eleccions constituents i esperar el reconeixement internacional i espanyol posterior, es
força l’Estat espanyol mitjançant mediadors internacionals a negociar aquestes eleccions constituents per tal que els resultats siguin vinculants.
Justificació ponència: La ponència rebutja l’esmena perquè ja s’han incorporat altres esmenes al mateix paràgraf que el què fan precisament és reduir-ne el nivell de
detall.

Esmena número 6

Usuari: cornella-ll · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment de l’Assemblea Nacional Catalana · Paràgraf: 3
Text Esmena: L’estructura actual de l’ANC fa que sigui una entitat gran, però també
complexa a l’hora de prendre decisions i a vegades lenta i poc dinàmica, fets que en
ocasions motiven que l’Assemblea reaccioni tard.
L’Assemblea no esperarà més en donar la resposta contundent que la societat civil reclama al marc legal neofeixista que és el 155. L’Assemblea no pot ni vol actuar només
a la defensiva i serà l’eina per a retornar la iniciativa a la gent i al moviment pro democràcia i pro independència al nostre país. Ja no és el moment de la “revolució dels
somriures”; ni el 155, ni els presos, ni les causes judicials a les idees no ens ho perme-

ten. La duresa de la situació reclama respostes proporcionals, de gran participació, i
amb objectius i impacte clar.
Cal que el nou Secretariat Nacional sortint de les properes eleccions faci un procés
d’anàlisi i incorpori les millores necessàries per fer de l’ANC una entitat més eficient i
àgil que pugui funcionar de manera òptima en els temps tan convulsos que vivim. Una
ANC que no es pugui veure afectada per interessos personals o polítics. Aquest procés, però, ha de comptar necessàriament amb les aportacions del conjunt de les assemblees territorials, sectorials i exteriors, on les consultes telemàtiques siguin un
instrument habitual en el nostre funcionament.
Justificació Esmena: Sense la descripció acurada dels requeriments del nou medi duríssim- en què ens trobem, la presa de decisions en base a una estratègia adequada a una fase anterior (la “Revolució dels somriures”) seria obsoleta i impotent. La
“Revolució dels somriures” no era només una fase, ben del cert, sinó una actitud; però
qui segueix somrient quan es viola tota la capacitat legislativa i d’autogovern del seu
país, és una persona mesella.
Justificació ponència: L’esmena té més caire de posicionament polític, que no pas
de contingut de Full de Ruta. La ponència considera que de “respostes contundents”
ja n’hem donat, i no creu que haguem perdut la iniciativa.

Esmena número 7

Usuari: cornella-ll · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: Relatius a la
implementació de la República catalana
Text Esmena: Pàg. 6: 4.- Objectius estratègics.
Relatius a la implementació de la República catalana
• Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament a construir la República proclamada
com un marc real de garantia de drets civils i socials, enfront de la involució democràtica i repressiva que està duent a terme l’Estat espanyol. Un poder efectiu i no dependent de l’Estat espanyol en els àmbits següents:
o Finançament i control de la hisenda catalana.
o Poder judicial i fiscalia imparcials i al servei de la societat catalana.
o Força pública suficient per garantir la seguretat dels catalans i catalanes en les circumstàncies ordinàries i també en les situacions de conflicte.
• Instar el Govern de la Generalitat a desenvolupar la Llei de la comunitat catalana a
l’exterior, estenent els drets dels catalans i catalanes residents fora del país, per tal de
disposar del seu cens a l’estranger que ha de facilitar la seva participació electoral.
Pàg. 8:
5.- Línies d’actuació estratègica.
5.1.- El camí social
L’apoderament i el lideratge de la ciutadania
Ha arribat el moment que la ciutadania agafi el pes de la construcció d’un nou estat.
Hem tingut mostres que la ciutadania ben organitzada és capaç de decidir el seu funcionament en certs aspectes. Cal que com a societat ens plantegem d’una vegada
per totes com ho fem perquè les nostres institucions no siguin les que ens condueixin
sinó que siguem nosaltres, la ciutadania de Catalunya, qui ens plantegem com podem
aconseguir que la nostra societat funcioni millor.
Pàg.9:
L’aparició de diversos grups organitzats a partir de l’1 d’octubre suposa una oportunitat
i un repte, com és treballar amb aquests nous espais de participació ciutadana als
quals hem d’implicar en els debats territorials i sectorials. Això ha de ser el tret de sortida del Procés Constituent en la fase participativa ciutadana que ha d’indicar als partits polítics quin és el model de país que volem construir entre tothom i quina ha de ser
l’acció de govern i de debat parlamentari necessari per implementar-lo.
Pàg. 12:
5.2.- El camí nacional
La derogació de l’article 155: el retorn a la normalitat democràtica
Per això caldrà la mobilització pacífica en col·laboració amb equips o entitats de treball
jurídic per lluitar per:
• recuperar les institucions catalanes per contrarestar els danys causats per l’aplicació
de l’article 155.
• l’alliberament de presos i el reconeixement de la il·legalitat dels empresonaments, exigint una justícia justa, despolititzada i imparcial.
• internacionalitzar la anormalitat democràtica que suposa que el vot d’uns ciutadans i
ciutadanes europeus no es pugui materialitzar en un govern legítim per impediments
polítics absolutament il·legals que atempten contra la normalitat judicial i els drets fonamentals més bàsics.
Pàg. 13:
5.3 El camí internacional
Haver participat a les eleccions del 21 de desembre de 2017 i haver-les guanyat tan
rotundament fa que no pugui seguir vigent la inhibició de la Unió Europea (que ho relega a un problema intern de l’Estat espanyol) de totes les demandes de la societat
catalana, entre elles, el reconeixement internacional de la nova República. La protecció entre els estats socis de la UE ha de tenir com a límit la vulneració dels drets fonamentals als propis i ciutadanes per part dels mateixos estats socis.
Justificació Esmena: Donat que volem una república catalana on no hi hagi discriminació de gènere, és bo no oblidar-ho en les coses aparentment petites, com el llenguatge, però que, subliminalment, reflecteixen el perquè de molts comportaments.
Justificació ponència: Tots els documents de l’ANC sempre son redactats en Català
normatiu. No es considera la utilització de la formula desdoblada.

ESMENES
Esmena número 8

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 1 · Paràgraf: 2
Text Esmena: Hi ha presos polítics i part del Govern legítim a la presó o a l’exili. Hi ha
nombroses persones encausades per participar en fer realitat el referèndum o per explicar a l’alumnat què va passar a les escoles violentades. El govern del regne d’Espanya va dissoldre el Parlament de Catalunya, va ocupar les institucions, va activar
l’article 155 de la Constitució ESP i va imposar unes eleccions (21D 2017) per guanyar des de Madrid el que no poden aconseguir a les urnes.
El resultat del 21D ha refermat un Parlament amb majoria sobiranista, malgrat les irregularitats i manca de garanties democràtiques i les campanyes mediàtiques que distorsionen la realitat de Catalunya.
Justificació Esmena: Completar amb dades. L’anormalitat no ve donada només per
tenir presos polítics i part del govern a l’exili. La repressió va més enllà. També és important recollir d’actuacions fins a la convocatòria d’eleccions imposades.
Justificació ponència: Les dades ja es donen a l’apartat ANTECEDENTS, evitem repeticions.

Esmena número 9

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 1 · Paràgraf: 3
Text Esmena: Amb tot això hem pogut constatar:
1- que el Regne d’Espanya està disposat a utilitzar la violència contra població pacífica
per defensar la integritat del Regne i compta amb la sordesa de les autoritats europees.
2- la incapacitat política, fins ara, per afrontar i resoldre el conflicte que suposa les legítimes aspiracions d’autodeterminació del poble català fent de la criminalització i judicialització del procés català el seu full de ruta, introduint, fins i tot, la violència com argument
falsejant el relat atribuint-nos actuacions que mai han estat promogudes per l’ANC.
3- La falta de respecte per part de l’Estat a la pròpia legislació espanyola, interpretantla en cada moment de forma diferent, inclús contradictòria amb interpretacions explicitades en anterioritat, generant indefensió i manca de garanties
4- la indefensió i manca de garanties de la Constitució i dels tribunals del Regne d’Espanya, estructures d’estat al servei de la persecució i repressió de la realitat nacional
del nostre país.
5- que cada vegada que tenim ocasió per comptar-nos, sabem que som més a favor
de la República catalana, però encara hem de ser moltes persones més a favor de
construir la República, un país millor per a tots i totes.
6- la incapacitat de les forces polítiques catalanes per trobar vies que permetin implementar mesures aprovades pel Parlament CAT però que han estat impugnades pel
TC espanyol, sobretot les corresponents a regulacions amb efectes directes sobre la
millora de les condicions de vida de la majoria de la població, que ja serien exemples
del fer república dia a dia.
7- la dificultat de l’assemblea nacional catalana per pressionar als partits polítics del
govern per seguir el mandat ciutadà, seguir el propi full de ruta de l’ANC i mantenir-se
al marge dels interessos partidistes.
8- la dificultat de l’assemblea nacional catalana de mantenir-se al marge dels interessos partidistes i de connectar amb la població que encara no se sent cridada a participar de la construcció de la república, doncs no hem sabut visibilitat les possibilitats
reals d’un projecte de país que permet superar les greus mancances actuals (qualitat
democràtica, llibertats individuals i col•lectives, sòcio-econòmiques, culturals, mediambientals, de relació amb el món…)
9- la poca capacitat del govern català per portar a terme una acció de govern efectiva pel
desplegament de la República i per explicar a la ciutadania les possibilitats reals per anar
avançant en el seu desplegament i superació de la confrontació de legitimitats.
11- les creixents iniciatives de solidaritat ciutadana amb el poble català que s’estenen
arreu del món.
12- l’enorme solidaritat del poble català davant l’abús i indefensió en que ens trobem,
omplint les caixes de solidaritat com a resposta col•lectiva i solidària cap les persones
encausades per haver fet possible el camí fins a la proclamació de la república catalana.
13- el coneixement acumulat a les assemblees sectorials de l’ANC per desmuntar les
falsedats sobre el procés, els efectes de la deriva espanyola i les possibilitats de futur
digne que suposa construir un país nou entre totes i tots.
Justificació Esmena: Hem constatat moltes coses.
Cal destacar les maniobres constants per desacreditar i humiliar el col·lectiu independentista. La desacreditació és constant.
Fer balanç també requereix autocrítica i reconèixer aspectes positius, que també n’hi
ha hagut.
Si tenim present tots els factors, tindrem més informació per fixar objectius i línies de
treball per aquest any.
Justificació ponència: No cal barrejar entre la constatació de coses que afecten a
les accions que ens toca emprendre, i per tant, al Full de Ruta, amb la constatació de
coses que són més aviat valoracions de la realitat política i jurídica però que no afecten a les accions que ens toca emprendre.

Esmena número 10

Usuari:santmarti · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 1 · Paràgraf: 6
Text Esmena: Fins a quin punt de violència està disposat a arribar l’Estat espanyol, molt
més enllà del que els independ entistes crèiem que seria permès per la Unió Europea.
Justificació Esmena: El text de la ponència es pot interpretar en el sentit que el
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Regne d’Espanya pa respectat les línies vermelles dels valors i el dret comunitaris
cosa que no es certa. També implica que la UE encara no s’ha manifestat sobre la violència cosa que tampoc no es certa: de moment el capteniment de la cúpula de la UE
pa estat de complicitat amb el terrorisme d’estat practicat pel règim borbònic.
Justificació ponència: S’han acceptat altres esmenes en aquest sentit.

Esmena número 11

Usuari: terrassa · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 1 · Paràgraf: 6
Text Esmena: Fins a quin punt de violència està disposat a arribar l’Estat espanyol i
que l’ús de la violència no ha estat fins una línia vermella per a la Unió Europea.
Justificació Esmena: Ja hem constatat que la violència no és una línia vermella per a
la Unió Europa.
Justificació ponència: La UE s’ha manifestat en contra de l’ús de la violència, i la convocatòria eleccions n’és la prova. I s’han acceptat altres esmenes en el mateix sentit.

Esmena número 12

Usuari:dones · Tipus d’Esmena: Supressió · Punt: 1 · Paràgraf: 6
Text Esmena: 4, 5 i 6 (supressió 4, 5 i 6, i punts nous):
Amb tot això I hem pogut constatar:
-que el Regne d’Espanya està disposat a utilitzar la violència contra població pacífica per
defensar la integritat del Regne i compta amb la sordesa de les autoritats europees.
-la incapacitat política, fins ara, per afrontar i resoldre el conflicte que suposa les legítimes aspiracions d’autodeterminació del poble català fent de la criminalització i judicialització del procés català el seu full de ruta.
-la incapacitat de l’assemblea nacional catalana de mantenir-se al marge dels interessos partidistes i de connectar amb la població que encara no se sent cridada a participar de la construcció de la república, doncs no hem sabut visibilitzar les possibilitats
reals d’un projecte de país que permet superar les greus mancances actuals (qualitat
democràtica, llibertats individuals i col•lectives, sòcio-econòmiques, culturals, mediambientals, de relació amb el món…) .
-les creixents iniciatives de solidaritat ciutadana amb el poble català que s’estenen
arreu del món.
- la força de la ciutadania compromesa amb la defensa de la llibertat individual i
col•lectiva que fa front a qualsevol entrebanc sense por.
- el coneixement acumulat a les assemblees sectorials de l’ANC per desmuntar les falsedats sobre el procés, els efectes de la deriva espanyola i les possibilitats de futur
digne que suposa construir un país nou entre totes i tots.
Justificació Esmena: Hem constatat moltes coses. Fer balanç també requereix autocrítica i reconèixer aspectes positius, que també n’hi han hagut. Si tenim present tots
els factors, tindrem més informació per fixar objectius i línies de treball per aquest any.
Justificació ponència: Creiem que el text de l’esmena no s’ajusta a la realitat ni al
què hem pogut constatar com a entitat.

Esmena número 13

Usuari: tarrega · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 1 · Paràgraf: 9
Text Esmena: Que tot i que el marc geogràfic, polític, econòmic, cultural i històric de Catalunya és Europa, avui la UE ja no és l’únic marc de referència. Fins ara s’ha expressat
en el tema de Catalunya en qualitat de l’Europa dels estats, cal que ara s’expressi l’Europa dels pobles, recuperant com a eix principal la defensa dels drets humans.
Justificació Esmena: En el cas català és millor el terme “pobles” perquè defineix més clarament que es tracta de l’alliberament d’un poble amb un sentiment de pertinença nacional.
Justificació ponència: La ponència considera que trenca la coherència del text.

Esmena número 14

Usuari: terrassa · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 1 · Paràgraf: 9
Text Esmena: Que tot i que el marc geogràfic, polític, econòmic, cultural i històric de
Catalunya és Europa, avui la UE ja no és l’únic marc de referència. Fins ara s’ha expressat pel que fa a Catalunya en qualitat de l’Europa dels estats.
Justificació Esmena: Hem fer la nostra i no demanar que han de fer altres.
Justificació ponència: En la nostra condició d’europeus hem d’incidir i opinar sobre
l’Europa que volem.

Esmena número 15

Usuari:graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 1 · Paràgraf: 13
Text Esmena: Per tot això, la ciutadania ha de continuar mobilitzada i treballar per ser
clau en el camí de sumar a tothom a fer realitat el nou país.
Justificació Esmena: Si parlem de ciutadania incloem a tothom, organitzada o no.
L’aspecte clau és que cal comptar amb tothom per construir i fer realitat el nou país: la
república catalana.
Justificació ponència: El Full de Ruta deixa clar la importància de la ciutadania, alhora que s’entén que la societat organitzada és l’eina de transformació social adient.

Esmena número 16

Usuari: sabadell · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 1 · Paràgraf: 13
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Text Esmena: organitzada “ i disposada a assumir els mateixos riscos a que s’exposen els seus dirigents”.
Justificació Esmena: Pensada per la defensa dels valors republicans, concretant accions per difondre’ls i assumir-los. demostrant-nos i demostrant a tothom que la república que volem ha de ser per a tots i construïda entre tots, independentistes o no,
perquè a tots ens pot fer millors persones, més justes i més felices.
Justificació ponència: No podem entrar en el marc mental repressiu, i menys en que
aquesta repressió es pugui estendre al conjunt de la societat.

Esmena número 17

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 1 · Paràgraf: 13
Text Esmena: Text esmena (modificació I addició):
Per tot això, la ciutadania ha de continuar mobilitzada i treballar per ser clau en el camí
de sumar a tothom a fer realitat el nou país.
Justificació Esmena: Si parlem de ciutadania incloem a tothom, organitzada o no.
L’aspecte clau és que cal comptar amb tothom per construir i fer realitat el nou país, la
república catalana.
Justificació ponència: El Full de Ruta deixa clar la importància de la ciutadania, alhora que s’entén que la societat organitzada és l’eina de transformació social adient.

Esmena número 18

Usuari: arenysdemar · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 2 · Paràgraf: 1
Text Esmena: Els drets nacionals de Catalunya són una reivindicació històrica d’una
comunitat humana amb territori delimitat, identitat, cultura i llengua mil•lenàries pròpies, i amb estructures d’Estat que ha mantingut durant els temps i reclama novament
la seva voluntat de ser respectada i considerada com a subjecte polític per gestionar
el seu esdevenir.
Justificació Esmena: Els requisits que es demanen a un poble per ser considerat
com a tal, han d’incloure el territori concret i estructures d’estat, a part de les altres, i la
voluntat d’autogovernar-se per ell mateix.
Justificació ponència: No podem afegir estructures d’estat quan aquestes encara
són inexistents. No creiem necessari incloure “territori delimitat”. El paràgraf parla d’identitat, cultura i llengua mil·lenàries, i això ja inclou també la seva territorialitat. I a més
s’han acceptat altres esmenes en aquest sentit.

Esmena número 19

Usuari: tarrega · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 2 · Paràgraf: 1
Text Esmena: Els drets nacionals de Catalunya són una reivindicació històrica d’una
comunitat humana amb una identitat, cultura i llengua mil·lenàries pròpies, que ha
mantingut durant el temps la seva voluntat de ser respectada i considerada com a
subjecte politico-administratiu per gestionar el seu esdevenir.
Justificació Esmena: El concepte “polític” és insuficient quan es tracta d’una sobirania d’estat. La definició “politico-administratiu” s’hi adiu més al que significa una gestió
integral d’un estat.
Justificació ponència: Si s’afegís “administratiu”, potser també s’hauria d’afegir “jurídic”. El concepte de “subjecte polític” ho inclou tot.

Esmena número 20

Usuari: gramenet · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 2 · Paràgraf: 1
Text Esmena: 2 Els valors de la causa independentista
Els drets nacionals de Catalunya són una reivindicació històrica d’una comunitat
humana amb una identitat, cultura i llengua mil·lenàries pròpies, que ha mantingut
durant el temps la seva voluntat de ser respectada i considerada com a subjecte polític per gestionar el seu esdevenir. A aquesta comunitat s’hi ha afegit un conjunt de
gent arribada d’altres territoris, amb els quals ens comprometem en un futur comú en
la construcció de la República Catalana, amb els valors nuclears de llibertat, dignitat i
democràcia plena.
Justificació Esmena: El moviment sobiranista català no és essencialista sinó integrador.
Justificació ponència: S’han acceptat altres esmenes en aquest sentit.

Esmena número 21

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Supressió · Punt: 2 · Paràgraf: 4
Text Esmena: punt numerat 11,12,13,14,15 i 16
Justificació Esmena: Text esmena (supressió i substitució):
La República és l’única eina per recuperar les sobiranies perdudes, els drets i llibertats
individuals i col•lectives que hem anat perdent, i per resistir i fer front a la repressió que
ens sotmet el Regne d’Espanya.
Fer la república és l’oportunitat per donar-nos un país on la qualitat democràtica, el
respecte pels drets i llibertats de tothom i el benestar de les persones siguin els valors
irrenunciables i fonamentadors del nou estat.
Fer la república és tenir l’oportunitat de crear un país nou per a totes i tots i fer-lo entre
totes i tots, a través d’un procés constituent popular i transversal, que garanteixi que
no es farà cap pas enrere en els drets i llibertats de tothom.
Justificació ponència: La ponència considera necessaris els punts que es demanen
suprimir.

ESMENES
Esmena número 22

Usuari:eixample-e · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 2 · Paràgraf: 5
Text Esmena: Una nova organització institucional i representativa exemplar, més propera a la gent, que augmenti la qualitat democràtica de la societat i cedeixi espai a les
sobiranies en els diferents àmbits de gestió, que acosti la presa de decisions als ciutadans i rendibilitzi l’apoderament de la gent en la gestió pública. En aquest sentit resulta
imprescindible la reforma urgent del model d’administració per optar a una gestió pública eficaç i allunyada de qualsevol ombra de corrupció.
Justificació Esmena: El president Pujol no va voler enfrontar la creació d’una administració amb un model nou, amb l’excusa de que la majoria dels funcionaris li venien
de “madrit”. Amb una transitòria que els hi reconegués els seus drets fins a la jubilació,
ara en quedarien quatre! Havent pogut copiar qualsevol model d’administració de reconegut prestigi –britànic, alemany, suec,...- es va limitar a adoptar el pitjor, el més ineficient i corrupte que és l’espanyol.
Justificació ponència: La ponència no considera que calgui entrar en aquest nivell
de detall.

Esmena número 23

Usuari: olot · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 2 · Paràgraf: 9
Text Esmena: L’obtenció de la plena sobirania en tots els àmbits. Estar supeditats a
altres sobiranies foranes ens fa esclaus de poders que no controlem i, per tant, condicionats i frenats per aquests poders que no ens permeten gestionar eficaçment el bé
comú. Seran una excepció aquells àmbits en els quals, per la voluntat dels ciutadans
de la República Catalana, l’estat hi renunciï per raó de la seva pertinença a estructures
supra-estatals.
Justificació Esmena: La pertinença de Catalunya a la UE, si els seus ciutadans ho
desitgen, suposarà per força una cessió de sobirania. Per tant aquest punt hauria de
ser modificat per incloure la cessió de sobirania que resulti de la incorporació de Catalunya a ens supra-estatals.
Justificació ponència: És obvi, no cal afegir-ho. El text original deixa clar que només
per quan “els poders que no ens deixen gestionar el bé comú”. Teòricament, la pertinença al a UE no ens hauria de condicionar gaire la “gestió del bé comú”.

Esmena número 24

Usuari: sabadell · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 2 · Paràgraf: 9 · Text Esmena:
comu. “Totes aquestes fites s’han de començar a posar en pràctica utilitzant els pocs
mitjans de que es disposa i posant de manifest els entrebancs que l’Estat posarà
en la seva consecució. Els Ajuntaments constituïts poden ser una bona eina per
avançar si potenciem les seves possibilitats. Caldrà posar al mateix nivell de
prioritat la lluita pels drets socials i nacionals que son indestriables.”
Justificació Esmena: Totes les esmenes relacionades estan pensades per la defensa dels valors republicans, tot concretant accions per difondre’ls i assumir-los.
Al mateix temps i per la mateixa raó, per impulsar la nostra feina cap a la lluita social ,
identificant-la amb la nacional, ja que una no pot ser sense l’altra.
Demostrant-nos i demostrant a tothom que la República que volem ha de ser per a
tots i construïda entre tots, independentistes o no, perquè a tots ens pot fer millors persones, més justes i més felices.
Justificació ponència: La ponència considera que hi ha un nivell excessiu de detall
en coses que no depenen pròpiament de l’ANC.

Esmena número 25

Usuari: santmarti · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 3 · Paràgraf: 4
Text Esmena: Han ratificat la decisió ciutadana del 27 de setembre del 2015 i la República proclamada el 27 d’octubre del 2017, seguint el mandat del referèndum de l’1
del mateix mes.
Justificació Esmena: La principal font de legitimació de la República és l’u d’octubre i
no solament per l’autodeterminació que brolla de les urnes, sinó també per la determinació popular a defensar-les.
Justificació ponència: S’han acceptat altres esmenes en aquest sentit.

Esmena número 26

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 3 · Paràgraf: 4
Text Esmena: Text esmena (addició):punt numerat 21
Com a ANC hem de dibuixar el nostre següent Full de Ruta independentment de cap a on
vagi l’acció política. Si ens quedem a expenses del que facin els partits polítics, quedarem
supeditades als seus interessos de partit. Ens cal recuperar el nostre saber fer de tants
anys de camí. Continuar creixent, explicar-nos molt millor, aprofitar els treballs de les nostres assemblees sectorials per mostrar (i convèncer) a tot el món perquè volem i necessitem construir un país nou i, col•laborar amb altres col•lectius amb qui compartim l’objectiu
final de fer realitat un país nou… només així sumarem més suports a la república catalana
que volem, un país lliure i digne per a totes i tots.
Justificació Esmena: Intent d’explicar més la campanya sense garanties democràtiques.
Justificació ponència: A l’apartat dels Antecedents no és el lloc per dir què hem de
fer, sinó només quatre pinzellades per situar-nos i tenir clar l’escenari del que partim.

Esmena número 27

Usuari: santmarti · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 1
Text Esmena: 4 Objectius estratègics
Els objectius estratègics que ens hem de marcar en aquesta nova etapa són:
Relatius a l’Assemblea com a organització social
• Reorganitzar i enfortir l’ANC com el principal instrument de la ciutadania i de la societat civil per assolir la independència nacional.
• Reprendre i mantenir la transversalitat de l’ANC com organització popular, unitària,
plural i democràtica del sobiranisme.
• Garantir la independència de l’ANC respecte dels partits polítics, coalicions electorals
i agrupacions d’electors.
• Enfocar el treball de l’ANC cap a la conscienciació i la mobilització de la majoria de la població de Catalunya a favor de la República catalana, eixamplant la base social, tot preservant i garantint la cohesió social i la diversitat i pluralitat del poble català.
Relatius a la coordinació d’actors i l’apoderament i lideratge de la ciutadania
• Mantenir i ampliar la unitat d’acció i la coordinació del relat i l’activisme amb les entitats i
moviments sobiranistes com Òmnium Cultural, l’AMI, Sumate, Universitats per la República,
els CDR i les ADIC, entre d’altres. Cercar sinergies, i col·laborar amb col·lectius que defensen drets polítics, econòmics, socials i veïnals compatibles amb els objectius de l’ANC. Reforçar la coordinació amb la Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Catalans.
• Contribuir a l’apoderament de la gent en la defensa de la República com la millor garantia de recuperació dels drets civils i polítics i d’una veritable democràcia real.
• Recuperar el lideratge de la ciutadania organitzada en la represa de la iniciativa política i de l’autonomia front les agendes institucionals i de govern. La gent és el principal
motor del procés d’emancipació i ha de recuperar-ne el lideratge.
Relatius a l’acció antirepressiva
• Treballar amb les organitzacions jurídiques i antirepressives en l’establiment d’una
estratègia de defensa única i adaptable a diferents situacions processals per part de
les persones afectades per la causa general contra l’independentisme.
• Bastir un relat de defensa legal i política. El fons de la defensa ha de ser polític i la
defensa jurídica ha de confrontar la voluntat política de l’Estat de criminalitzar objectius
polítics legítims i vulnerar drets i llibertats fonamentals.
• Eixamplar de manera transversal el suport antirepressiu als diversos sectors socials i
forces polítiques superant les fronteres del sobiranisme. Treballar per assolir un espai
unitari antirepressiu, ampli i plural, que coordini esforços i dirigeixi les accions legals i
polítiques que facin front a les successives onades de repressió.
Relatius a l’acció política per assolir la República catalana
• Defensar el resultat del 21D i recuperar les institucions donant suport a la majoria republicana al Parlament perquè pugui consolidar un govern que treballi per fer efectiu el
mandat de l’u d’octubre.
• Iniciar el procés constituent que interpel·li els diversos sectors, territoris i societat catalana en la seva diversitat, promovent la seva participació en el debat sobre com ha
de ser i de quina manera s’ha de construir la República que volem.
• Plantejar una estratègia de resistència civil no violenta davant les continuades agressions de l’Estat que mostri la força de la gent. Estudiar projectes per construir sobiranies quotidianes a gran escala mitjançant campanyes massives que accelerin la
desconnexió de l’economia de la dependència.
• Obrir un nou front internacional i a l’Estat espanyol orientat a reunir suports de la població i la societat civil de l’Estat i dels països del nostre entorn geogràfic, econòmic,
social i cultural, així com dels països d’origen de bona part de la nova ciutadania catalana, perquè puguin incidir en les agendes de les seves institucions i respectius governs amb l’objectiu de garantir als catalans i catalanes els seus drets civils i polítics,
individuals i col·lectius, així com el dret a esdevenir una República.
Relatius al debat sobre l’actualització continuada del Full de Ruta
• Obrir el debat estratègic i organitzatiu a la resta d’actors amb els que hem organitzat i
defensat el referèndum per encarar aquesta nova fase del procés d’emancipació.
Justificació Esmena: El Full de Ruta proposat per el Secretariat de l’ANC és dispers, no
té una estructura clara i en diferents parts del text és reiteratiu o contradictori, però si en
algun apartat es poden fixar i concretar els objectius és en l’apartat “4. Objectius estratègics”.
L’esmena busca per una banda endreçar aquests objectius generals en quatre apartats amb enunciats més clars, i per altra banda incorpora objectius específics més
aterrats al nou context sorgit de l’u d’octubre. Alguns d’aquests objectius o del context
que n’explica la seva pertinença no quedaven ben reflectits en el full de ruta original, i
van des de la pèrdua de paper i de transversalitat de l’ANC, de l’eclosió de nous actors socials i de mobilització republicans, de necessitat de donar una resposta més política a la creixent repressió per part de l’Estat, de les dificultats per fer República a curt
termini des de les institucions, del perill del trencament de la cohesió social davant les
apel·lacions identitàries atiades per l’unionisme, o de la necessitat d’obrir un nou front
internacional i a l’Estat espanyol basat en la ciutadania i la societat civil perquè incideixin
en els governs respectius, enlloc d’esperar que les estructures governamentals incideixin
en els governs de l’Estat i dels països del nostre entorn.
Un darrer objectiu ha de ser obrir el debat estratègic i organitzatiu a la resta d’actors republicans, car fixar un full de ruta complert i acabat sense entendre que cal incloure aquells
actors amb els que hem organitzat i defensat el referèndum seria miop i del tot ineficaç.
Justificació ponència: Entenem que és molt més clar i ordenat el text de la ponència
i que va molt més en la línia fundacional de l’ANC i del moment històric que ens trobem. Hi manquen algunes de les funcions que, d’acord amb el document fundacional
i a anteriors Fulls de Ruta, són fonamental que faci l’ANC i que ningú més farà.
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ESMENES
Esmena número 28

Usuari: olot · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 7
Text Esmena: Preservar el caràcter no violent i pacífic del procés i de les mobilitzacions,
denunciar qualsevol provocació que intenti generar violència i col·laborar amb altres
entitats especialitzades en la formació popular d’accions no violentes de protesta, intervenció i d’oposició i resistència pacífica.
Justificació Esmena: Completar amb una aportació d’accions de resistència pacífica.
Justificació ponència: De cap manera podem concretar aire. Aquest Full de Ruta ha
de ser genèric i amb poques concrecions. Hem entrat en una situació en la que ens
caldrà no entrar en tant de detall.

Esmena número 29

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 7
Text Esmena: Text esmena (addició): Preservar el caràcter no violent i pacífic del procés d’alliberament nacional en totes les seves vessants, accions i de les mobilitzacions ciutadanes. Denunciar qualsevol provocació que intenti generar violència i
col·laborar amb altres entitats especialitzades en la formació popular d’accions no violentes de protesta, intervenció i d’oposició pacífica.
Justificació Esmena: Completar la descripció amb dades i que reculli les mobilitzacions i també les accions.
Justificació ponència: La ponència considera que no afegeix cap concepte nou al
text original i en complica una en part la redacció.

Esmena número 30

Usuari: santmarti · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 4
Text Esmena: Assegurar la independència de l’ANC …
Justificació Esmena: Si no volem entrar en un debat entre els que creiem que l’ANC
no ha estat prou (deixem-ho així) independent dels partits i els que creuen el contrari,
hem d’evitar una formulació partidista que és un escarni per a tota la gent que ha criticat determinats posicionament o certes inhibicions.
Justificació ponència: L’ANC vol seguir manifestant la seva intenció i compromís de
mantenir-se neutral respecte als partits polítics.

Esmena número 31

Usuari: santfeliu-c · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 4
Text Esmena: Mantenir i reforçar 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. Prendre mesures per tal d’evitar el traspàs directe de membres del Secretariat
Nacional a llistes i estructures dels partits polítics. Però l’ANC no és ni pot ser neutral
pel que fa a l’objectiu de la República catalana ni pel que fa als grans valors transversals de democràcia real, justícia, solidaritat i defensa dels drets individuals i col·lectius
dels seus ciutadans.
Justificació Esmena: L’objectiu de l’esmena és incidir sobre la problemàtica que suposa pel lideratge de l’ANC que alguns membres del Secretariat Nacional es vegin interferits pels interessos dels partits polítics. Si bé és cert que els estatuts i el reglament
de règim intern impedeixen que militants de partits formin part del Secretariat, una de
les evidències més clares de la problemàtica és que, quan hi ha una convocatòria d’eleccions, alguns d’aquests membres abandonen el Secretariat Nacional per passar a
formar part de llistes de partits.
És per això que creiem indispensable pensar i aplicar mesures per tal d’intentar reduir
aquesta interferència dels partits polítics. Garantint i blindant aquesta independència,
el lideratge intern i extern de l’ANC quedarà enfortit.
Justificació ponència: L’ANC no pot afectar la llibertat de les persones que ja no formen part del Secretariat.

Esmena número 32

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 4
Text Esmena: Garantir la independència de l’ANC respecte dels partits polítics per assegurar la transversalitat d’una entitat que som tots els socis i sòcies, independentment de a quin partit polític puguem votar en unes eleccions. Garantir la llibertat de
moviments i no supeditar l’acció de l’ANC als interessos de cap partit, salvaguardant la
llibertat de l’ANC per exigir, a qui sigui, el que faci falta en cada moment.
Justificació Esmena: Els partits tenen interessos particulars que mai passen al darrera de res, i no tenen perquè coincidir amb els nostres. L’ANC no ha de ser un instrument dels partits. Cal preservar la llibertat de moviments de l’ANC i donar suport a
mesures de qualsevol força política que treballin en la mateixa direcció que l’ANC.
Justificació ponència: Si es substitueix per garantir suposaria que fins ara no s’ha garantit. Per altra part caldria introduir un sistema nou que oferís la “garantia” més enllà del
que ja està previst estatutàriament i que, per tant, comportaria una modificació d’estatuts.

Esmena número 33

Usuari: joves · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 4
Text Esmena: Mantenir i reforçar la independència de l’ANC, i conseqüentment del
Secretariat Nacional, respecte dels partits polítics com a garantia de la transversalitat
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de la seva acció política. Mantenir la transversalitat és clau a l’hora de cridar a la
mobilització de la societat així com també exigir compromís als partits
polítics . (...)
Justificació Esmena: D’entrada, no entenem l’associació de “transversalitat” amb
“compromís”. En segon lloc, la independència de l’ANC respecte dels partits no
només ha de servir per garantir la transversalitat del moviment, sinó també per mantenir l’exigència d’implementar la República als partits polítics per tal de no caure en (o
generar la sensació de) “processisme”.
Justificació ponència: Entenem que l’esmena no aporta millora de redacció ni de
fons. El sentit de “compromís” no es presta a interpretacions errònies i l’exigència als
partits polítics per a la República queda prou clara al Full de Ruta.

Esmena número 34

Usuari: solsona · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 4
Text Esmena: Mantenir i reforçar 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. Però l’ANC no és ni pot ser neutral pel que fa a l’objectiu de la República
catalana ni pel que fa als grans valors transversals de democràcia real, justícia, solidaritat i defensa dels drets individuals i col·lectius dels seus ciutadans.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu estratègic cal que en les properes eleccions al secretariat nacional totes les persones que s’hi presentin per formar-ne part signin un document de bones pràctiques on es comprometin que, mentre estiguin ocupant aquest
càrrec i durant un any posterior a haver-lo ocupat, no es presentaran per formar part
de les llistes a cap partit per poder ser parlamentari.
D’igual manera, cap parlamentari tampoc es podrà presentar per formar part del secretariat de l’ANC fins que no hagi passat un mínim d’un any que ha deixat l’escó.
Justificació Esmena: Creiem que és bàsic per poder aconseguir una real independència de l’ANC respecte als partits polítics. L’ANC no s’ha de poder utilitzar com a
plataforma de llançament al món de representació parlamentària i tampoc s’ha de permetre que s’intenti manipular des dels diferents partits polítics.
Justificació ponència: L’ANC no pot afectar la llibertat de les persones que ja no formen part del Secretariat. El canvi, si fes al cas, s’hauria de tramitar com una modificació dels estatuts.

Esmena número 35

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 4
Text Esmena: Text esmena (modificació i addició):
Garantir la independència de l’ANC respecte dels partits polítics com a garantia d’una
per assegurar la transversalitat d’una entitat que som tots els socis i sòcies, independentment de a quin partit polític puguis votar en unes eleccions clau en el compromís i
la mobilització de la societat. I garantia de llibertat de moviments i no supeditar l’acció
de l’ANC als interessos de cap partit, salvaguardant la llibertat de l’ANC per exigir, a
qui sigui, el que faci falta en cada moment.
Justificació Esmena: Els partits tenen interessos particulars que mai passen al darrera
de res, I no tenen perquè coincidir amb els nostres. L’ANC ho ha de ser un instrument
dels partits. Cal preservar la llibertat de moviments de l’ANC i donar suport a mesures de
qualsevol força política que treballin en la mateixa direcció que l’ANC.
Justificació ponència: El manteniment de la independència es garanteix als estatuts i
caldria canviar-los si es considerés que la garantia és insuficient. No ho creiem necessari.

Esmena número 36

Usuari: manresa · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 5
Text Esmena: Cal passar de la revolta dels somriures a la revolució dels insubmisos.
Cal definir estratègies i planificar accions per respondre a la repressió... (resta igual
que la ponència).
Justificació Esmena: La frase introduïda defineix molt clarament quin és l’objectiu a
aconseguir i permet intuir quines seran les accions que caldrà implementar.
Justificació ponència: La ponència considera que no afegeix cap concepte nou al
text original i en complica una en part la redacció.

Esmena número 37

Usuari:graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 5
Text Esmena: Definir l’estratègia i la planificació d’accions per fer front a la repressió
de l’Estat espanyol (hem après que la seva repressió no té límits i és a tots els nivells)
i, de forma proactiva, construir la República proclamada des de les accions quotidianes i de participar en el procés constituent.
Justificació Esmena: Portem 7 anys de mobilitzacions. Ha estat la força de la gent el
que ha fet que els partits entomessin l’acció política. Apoderament no és una paraula
que entengui tothom i ara l’accent és fer república des de la ciutadania, dia a dia, i tirar
endavant el procés constituent.
Justificació ponència: S’utilitza la paraula correcta “apoderament”. “Empoderament”,
que suposem que és la que es demana, no està acceptada.

Esmena número 38

Usuari:graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 5

Text Esmena: Millorar l’estructura de l’ANC en les seves tres vessants: AT, AS i AE (obrint, si cal, els estatuts) per tal d’optimitzar la seva interconnexió i autonomia i participació.
Cal que l’estructura nacional treballi com un òrgan de serveis centrals per les diferents
branques de l’assemblea i no només pel SN, que ha de tenir un paper de coordinació
nacional i no tant de direcció.
Incorporar representants de les AS Sectorials al SN. En el camí de construcció ciutadana
de la república és imprescindible que l’entitat incorpori l’experiència i coneixement de les
sectorials a l’hora de decidir i definir les accions a realitzar i missatges a transmetre.
Justificació Esmena: Cal corregir l’actual estructura vertical de l’entitat. En els apartats
anteriors s’ha recollit la necessitat de repensar l’ANC, per tant, cal traslladar-ho als objectius estratègics. A més a més, en l’etapa actual, les assemblees han de tenir un paper
cabdal i fins ara, les A Sectorials no compten, malgrat totes les que tenim i les enormes
aportacions realitzades. Les sectorials coneixen els sectors professionals, la realitat del
país en el seus àmbits, i han fet vincles amb entitats dels sectors respectius. De cara al
procés constituent, per encertar amb els missatges a transmetre i sobretot per eixamplar
la base social a favor del país nou, l’ANC ha de tenir molt present les A. sectorials.
Justificació ponència: Sense valorar si la proposta és idònia, el seu marc és el de la
reforma dels Estatuts.

Esmena número 39

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 5
Text Esmena: Crear un braç jurídic per liderar l’acció judicial que calgui, assegurant-li
els recursos necessaris.
Justificació Esmena: Cal crear un braç judicial dins l’ANC per tal que es pugui personar en
causes i querelles. En aquest àmbit hem perdut clarament enfront de l’estat espanyol i hem
de recuperar terreny ràpidament. Seria una activitat molt útil per defensar la república.
Justificació ponència: Independentment de que s’hagi actuat poc o molt, l’ANC ja té una
Comissió Jurídica i una Sectorial del Juristes. No veiem necessari crear un òrgan més.

Esmena número 40

Usuari: terrassa/immigrants · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 5
Text Esmena: Definir l’estratègia i la planificació d’accions per respondre a la repressió de l’Estat espanyol (hem après que la seva repressió no té límits i és a tots els nivells) i, de forma proactiva, construir a partir de la sobirania de la ciutadania la
República proclamada.
Justificació Esmena: El poder és de la gent. Ningú no li ha de donar
Justificació ponència: La ponència considera que explicitar-ho és necessari.

Esmena número 41

Usuari: immigrants · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 5
Text Esmena: Coordinar-nos amb col·lectius, del país i d’arreu del món, que treballin
per fer realitat la república de les persones, per la solidaritat amb la ciutadania catalana i per la denúncia de la vulneració de drets fonamentals que suposa la repressió
de l’estat espanyol.
Justificació Esmena: Hauria de ser un dels objectius explícits de l’ANC
Justificació ponència: Aquesta col·laboració ja està prou establerta als objectius estratègics relatius a la implementació de la República.

Esmena número 42

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 5
Text Esmena: NOU, 25 BIS A / • Reestructurar l’ANC, per tal de garantir la participació
de les persones associades, simpatitzants i assemblees territorials, exteriors i sectorials, afavorir el creixement de l’entitat i l’assoliment dels objectius definits.
• Enfortir les Assemblees de l’ANC per mostrar (i convèncer) a tot el món perquè volem i
necessitem construir un país nou entre tots i totes.
• Incorporar representants de les AS Sectorials al SN. En el camí de construcció ciutadana
de la república és imprescindible que l’entitat incorpori l’experiència i coneixement de les
sectorials a l’hora de decidir i definir les accions a realitzar i missatges a transmetre.
Justificació Esmena: En els apartats anteriors s’ha recollit la necessitat de repensar
l’ANC, per tant, cal traslladar-ho als objectius estratègics. A més a més, en l’etapa actual, les assemblees han de tenir un paper cabdal i fins ara, les A Sectorials no compten, malgrat totes les que tenim i les enormes aportacions realitzades. Les sectorials
coneixen els sectors professionals, la realitat del país en el seus àmbits, i han fet vincles amb entitats dels sectors respectius. De cara al procés constituent, per encertar
amb els missatges a transmetre i sobretot per eixamplar la base social a favor del país
nou, l’ANC ha de tenir molt present les A. sectorials.
Justificació ponència: Sense valorar si la proposta és idònia, el seu marc és el de la
reforma dels Estatuts. No és un objectiu estratègic

Esmena número 43

Usuari: santmarti · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 5
Text Esmena: preparar-se per a qualsevol abús de l’estat espanyol que impedeixi el
restabliment de la Generalitat o/i obligui a noves eleccions; vegeu 5.2 més avall
Justificació Esmena: Aquesta esmena es votarà en un moment en què ja sabrem si
la dictadura borbònica ha impugnat davant dels tribunals del Partido Popular la investi-
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dura del MHP Puigdemont. En el cas que hagin optat per la via de la perpetuació de
l’estat d’excepció del 155, cal trobar la manera de fer arribar a la població les anomalies dels comicis del 21D (despeses de C’s, cost empresarial de la jornada electoral en
dia laborable, les imparcialitats de la Junta electoral, els informes internacionals sobre
el biaix antidemocràtic de les televisions del règim... A més, caldria repetir i millorar l’escrutini alternatiu.
Justificació ponència: El Full de Ruta no es pot referir a circumstàncies concretes
que poden perdre vigència en molt poc temps.

Esmena número 44

Usuari:graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 10
Text Esmena: Promoure la unitat d’acció de les formacions polítiques i de les entitats
independentistes, del conjunt de la base social de l’independentisme, com a garantia
de la construcció i desplegament efectiu de la República.
Justificació Esmena: L’ANC és una més entre les entitats que han de mantenir la unitat
d’acció que nosaltres proposem, però no podem prendre la decisió per totes (“Promoure”
per “Mantenir”) Reforçar la idea de construir I desplegar la república (“construcció i desplegament efectiu” per “consolidació”)
Justificació ponència: La paraula desplegar no aporta més significat a construir.

Esmena número 45

Usuari:terrassa · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 11
Text Esmena: Contribuir a la coordinació del moviment per la República en una forma
que resulti eficaç per fer front als reptes que presenti la seva implementació.
Justificació Esmena: Coherència de sentit gramatical.
Justificació ponència: Malgrat la possible manca de coherència, el redactat original
dona idea de la certesa d’aquestes dificultats, més que no pas l’ús de la forma proposada en l’esmena.

Esmena número 46

Usuari: olot · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 12
Text Esmena: Defensar la República catalana i fer-la efectiva i implementar-la definitivament aconseguint el seu reconeixement efectiu i legítim.
Justificació Esmena: incloure el fer efectiva la República i implantar-la definitivament.
Proposem el redactat “...Defensar la República catalana i fer-la efectiva i implementarla definitivament, i el seu reconeixement efectiu i legítim”.
Justificació ponència: Defensem la república. La implementació és funcional i la fan
les institucions.

Esmena número 47

Usuari: santmarti · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 13
Text Esmena: Crear un gabinet de Comunicació dedicat a rebatre les falses notícies,
les falses dades, les mentides i les mitges veritats que apareguin en els mitjans de comunicació de Catalunya i d’Espanya.
Justificació Esmena: ADDICIONS que no consten en el redactat actual i que val la
pena afegir-hi.
Justificació ponència: Ja existeix paràgraf equivalent.

Esmena número 48

Usuari: santmarti ·Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 13
Text Esmena: Impulsar, ajudar i fer propaganda de les empreses que tenen la seu a Catalunya ja que són les que creen llocs de treball aquí. Es tracta, bàsicament, d’empreses
de serveis, d’alimentació, elèctriques, gas, financeres, telecomunicacions, assegurances...
Justificació Esmena: ADDICIONS que no consten en el redactat actual i que val la
pena afegir-hi
Justificació ponència: el fdr no ha de detallar totes les accions que s’emprendran.

Esmena número 49

Usuari: terrassa · Tipus d’Esmena: Supressió · Punt: 4 · Paràgraf: 9
Text Esmena: PARÀGRAF ELIMINAT
Justificació Esmena: L’augment de la base social, a aquestes alçades, ja no ha de
ser un objectiu en sí de les mobilitzacions. Ha de ser una conseqüència de la implantació de la República.
Justificació ponència: La ponència no ho considera incompatible.

Esmena número 50

Usuari: immigrants · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 9
Text Esmena: Augmentar la base social per la República per ampliar i enfortir la majoria existent. Per fer-ho caldrà treballar conjuntament amb diferents sectors, plataformes i moviments que incideixin en els aspectes socials i polítics regeneradors de la
nostra societat, a més de donar prioritat a la ciutadania nascuda fora del territori català
i al seu entorn cultural.
Justificació Esmena: Prioritzar la nova ciutadania com a constructora del país.
Justificació ponència: Tots els ciutadans han de ser iguals i de ple dret.
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Esmena número 51

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 9
Text Esmena: Text esmena (modificació) punt 29:
• Augmentar la base social per la República que doni suport al país nou per ampliar i
enfortir la majoria existent. Per fer-ho caldrà treballar conjuntament amb diferents sectors, plataformes i moviments que incideixin en els aspectes socials i polítics regeneradors de la nostra societat. Cal aprofitar i reforçar el treball en xarxa que han anat teixint
les sectorials de l’ANC.
Justificació Esmena: Per eixamplar la base social seria millor ampliar el concepte de
república a un país nou, més pensant en la ciutadania que encara no està al costat de
la república però que té anhels de transformar el món…
Justificació ponència: Es reconeix la feina en xarxa de les sectorials, territorials i exteriors.

Esmena número 52

Usuari: terrassa · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 13
Text Esmena: Relatius a la implementació de la República catalana
• Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament a construir la República proclamada
com un marc real de garantia de drets civils i socials.
Justificació Esmena: Visió autonomista.
Justificació ponència: Indica les eines inicials per desplegar la república. No parlem
de competències, sinó de desplegar les estructures d’estat.

Esmena número 53

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 13
Text Esmena: Text esmena (modificar i addició punt 30)
• Instar Exigir al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a construir la
República proclamada amb totes les estructures d’estat necessàries.
• Exigir al Govern de la Generalitat i al Parlament la implementació de les lleis aprovades que han estat impugnades o anul•lades total o parcialment pel TC del Regne
d’Espanya, i a fer-ho de forma prioritària i immediata, trobant les vies que calguin per
fer-les efectives.
Justificació Esmena: No s’entén la referència a 3 àmbits. Per fer efectiva la República es deixen més àmbits, I en canvi no s’exigeix el més immediat que són l’aplicació
de les lleis impugnades o suspeses, total o parcialment. Encara que impugnades, cal
trobar vies alternatives per aplicar mesures aprovades, potser cal creativitat… Aquesta
és una crítica que s’ha fet al govern sortint. Fer república també és això.
Justificació ponència: Són els tres punts inicials per al desplegament: control econòmic, judicial i del territori. L’aprovació de les lleis serà una acció prioritària de sobirania.

Esmena número 54

Usuari: llinars · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 13
Text Esmena: “Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament a construir, en la mesura del possible, la República...”
Justificació Esmena: En la situació actual de les nostres institucions sembla poc realista demanar-los una construcció real de la República assenyalant els àmbits concrets
on s’han de crear poders efectius i no dependents de l’Estat espanyol. Visualitzem, més
aviat una primera etapa de mobilització social i internacionalització del conflicte per tal de
crear les condicions adequades per materialitzar la República. En la mesura que es
donin aquestes condicions sí haurem d’instar amb el màxim de contundència als nostres representants a avançar en la implementació de la República.
Justificació ponència: Són els tres punts inicials per al desplegament: control econòmic, judicial i del territori.

Esmena número 55

Usuari: llinars · Tipus d’Esmena: Supressió · Punt: 4 · Paràgraf: 13
Text Esmena: Eliminar el text transcrit
Justificació Esmena: En la situació actual de les nostres institucions sembla poc realista demanar-los una construcció real de la República assenyalant els àmbits concrets on
s’han de crear poders efectius i no dependents de l’Estat espanyol. Visualitzem, més aviat
una primera etapa de mobilització social i internacionalització del conflicte per tal de crear les
condicions adequades per materialitzar la República. En la mesura que es donin aquestes
condicions sí haurem d’instar amb el màxim de contundència als nostres representants a
avançar en la implementació de la República.
Justificació ponència: Són els tres punts inicials per al desplegament: control econòmic, judicial i del territori.

Esmena número 56

Usuari: santmarti · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 14
Text Esmena: Instar el Govern de la Generalitat a desenvolupar la Llei de la comunitat catalana a l’exterior,
estenent els drets dels catalans que no resideixen a Catalunya, per tal de disposar del
cens dels catalans a l’estranger que ha de facilitar la seva participació electoral.
Justificació Esmena: Cal aclarir el redactat de manera que no s’interpreti “fora del
país” com a “fora d’Espanya”, que és el que passa avui; això deixa sense poder particiPÀG.48

par en els processos electorals els catalans que viuen a Espanya i els que viuen a les regions del nostre país trossejades en altres comunitats
autònomes.
Justificació ponència: Amb el desplegament de la república s’ha d’assolir la nacionalitat.

Esmena número 57

Usuari: eixample-e · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 14
Text Esmena: Instar el Govern de la Generalitat a desenvolupar la Llei de la comunitat catalana a l’exterior, estenent els drets dels catalans residents fora del país, per tal
de disposar del cens dels catalans a l’estranger que ha de facilitar la seva participació
electoral. Paral·lelament, publicitar el tractament i drets que la República reconeixerà
als col·lectius d’immigrants.
Justificació Esmena: En paral·lel, també a publicitar el tractament que es donarà als
col·lectius d’immigrants en especial sud-americans, actualment ben enganyats per la
propaganda espanyola.
Justificació ponència: Innecessari detall de campanyes concretes.

Esmena número 58

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 ·”Paràgraf: 14
Text Esmena: Text esmena (modificar i addició punt 31):
• Exigir al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a elaborar i aprovar la
llei electoral de Catalunya.
Justificació Esmena: No s’entén que es parli de desenvolupar la llei de la comunitat
catalana...…I no s’insti a fer una llei electoral pròpia, on pot tenir cabuda el cens de la
població catalana a l’estranger, una llei que ja tenen a altres CCAA. També hi ha la reivindicació de la població catalana d’altres orígens que no poden votar en eleccions al
Parlament de Catalunya i sí en eleccions municipals.
Justificació ponència: S’han acceptat altres esmenes en aquest sentit.

Esmena número 59

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 15
Text Esmena: • Posar els mitjans necessaris per fer el debat sobre el futur que volem
pel nostre país, desplegant un procés constituent popular arreu del país, i necessàriament obert a tota la ciutadania independentment que hagis votat Sí, No o no votat en
el referèndums de l’1 d’octubre.
• Participar de l’organització, desplegament i seguiment del procés constituent popular
garantint que sigui paritari, intergeneracional, representatiu de la diversitat del país i
descentralitzat.
• Participar activament en el desenvolupament del debat popular a tots nivells a partir
de les AT territorials i AS sectorials i la massa social de l’entitat.
Justificació Esmena: L’ANC ha de ser part activa, referent, en l’organització, desenvolupament i seguiment del debat popular del procés constituent, tingui la forma que
tingui aquest procés. L’ANC té la capacitat suficient (assemblees i recursos) per ajudar
a assegurar l’èxit del debat, a tots nivells.
Justificació ponència: Són parts d’unes campanyes que es podrien fer, però no cal
detallar tant accions dins dels objectius estratègics.

Esmena número 60

Usuari: sabadell · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 4 · Paràgraf: 15
Text Esmena: Potenciar i treballar el debat sobre el futur que volem per al nostre país,
amb la participació d’entitats i organitzacions socials per tal que s’acompleixin totes les
premisses per a la consolidació de la República catalana. Ser actors en el
desenvolupament de l’ Article 85 de la Llei de Transitorietat Política i Fundacional
de la República que diu: El Govern de la Generalitat activarà un procés constituent
democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb l’objectiu
de redactar i aprovar la Constitució de la República.
Justificació Esmena: El Parlament il·legalment dissolt pel 155, amb l’aprovació de la
Llei de Transitarioritat Política i Fundacional de la República, és va proclamar com a
constituent i per tant la convocatòria d’eleccions constituents la tenim superada comptant que el Parlament actual és continuador de l’anterior i no farà passes enrere. Per
nosaltres la Llei aprovada i el referèndum són unreferent al que no renunciarem.
Justificació ponència: Ja compten de realitzar les accions que es proposen.

Esmena número 61

Usuari: santjoandespi · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social La mobilització ciutadana · Paràgraf: 1
Text Esmena: Tots els fulls de ruta anteriors tenien en compte la mobilització ciutadana com una de les línies d’actuació estratègica bàsica de l’ANC. En el darrer es parlava concretament de “mobilització ciutadana pacífica i democràtica, multitudinària,
transversal, proporcionada però contundent. Totes les mobilitzacions, organitzades per
l’ANC, especialment les mobilitzacions de les Diades de l’11 de Setembre segueixen
sent l’ànima de totes les actuacions que ha de dur a terme l’Assemblea.
Justificació Esmena: Justificació: Totes i cadascuna de les mobilitzacions que ha organitzat l’Assemblea han estat un èxit i fan que els assistents es trobin en un estat d’ànim òptim de cara a seguir mobilitzats.

Cal que les mobilitzacions de l’11S, que han estat les més multitudinàries al llarg de la
història de l’ANC, quedin reflectides al Full de Ruta pel que representen tant pels socis
i simpatitzants com de gent que no pertany a l’ANC.
És una mobilització que aixeca l’esperit i que ens dona ànims a tots per seguir ben actius amb la reacció repressora que ens cau al damunt.
Des de l’any passat han anat havent-hi veus que deien que la del 2017 era la última.
Tenim una República per implementar i cal que l’esperit de l’11 de Setembre es mantingui ben viu.
Justificació ponència: Mobilitzacions hi han moltes.L’11S és molt important, però
també és important l’1O, o altres manifestacions o concentracions fetes.

Esmena número 62

Usuari: badalona · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4 · Paràgraf: 18
Text Esmena: Promoure altres vies imaginatives que es considerin adequades en
cada moment (per ex. l’Assemblea de Càrrecs Electes) que permetin superar les limitacions del marc autonòmic i avançar en la construcció de la República.
Justificació Esmena: Guanyar capacitat d’actuació
Justificació ponència: Estem parlant d’àmbit internacional.

Esmena número 63

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5
Text Esmena: 5.1 El braç social
5.2 El braç nacional
5.3 El braç internacional
Justificació Esmena: Proposo substituir la paraula dèbil de camí´ per braç´ més fort
EN TOT EL DOCUMENT. I és un reconeixement implícit a la Junta de Braços.
Justificació ponència: No té el mateix to ‘camí’ que ‘braç’. Camí queda més explícit

Esmena número 64

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Supressió · Punt: 5.1- El camí social - La mobilització ciutadana
Text Esmena: Punt numerat 38, 39, 40 i 41:
Text esmena (modificació): 38 La mobilització ciutadana: Tots els fulls de ruta anteriors
tenien en compte la mobilització ciutadana com una de les línies d’actuació estratègica bàsica de l’ANC. En el darrer es parlava concretament de “mobilització ciutadana
pacífica i democràtica, multitudinària, transversal, proporcionada però contundent”.
Aquesta mobilització segueix sent l’ànima de totes les actuacions que ha de dur a
terme l’Assemblea. Segueix també vigent el compromís, com ha estat fins ara, de preparar, organitzar, convocar i coordinar mobilitzacions de caire pacífic, no violent, respectuós i democràtic, col·laborant sempre que calgui amb altres entitats i
organitzacions, que serveixin per defensar qualsevol dels objectius aconseguits, o bé,
per reclamar-ne de nous, sempre en pro de la República catalana.
SUPRESIÓ: 39, 40 i 41.
Justificació Esmena: 38, UTILITZAR VINYETA PER INDICAR QUE ÉS UN OBJECTIU. En els punts següents continuar l’enumeració 39, 40 i 41 ELIMINAR. L’Apoderament…la ciutadania ja ens hem empoderat. No hi ha ningú que ens hagi
d’apoderar. I parlem massa dels partits polítics. En els punts següents ja queda recollida la participació de la ciutadania en forma d’objectius.
Justificació ponència: Ha de quedar clar la posició, funcionament, etc de cadascú
per continuar avançant amb el Full de Ruta.

Esmena número 65

Usuari: jubilats · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - L’apoderament i el lideratge de la ciutadania · Paràgraf: 1
Text Esmena: Ha arribat el moment que la ciutadania agafi el pes de la construcció
d’un nou estat. Hem tingut mostres que la ciutadania ben organitzada és capaç de decidir el seu funcionament en certs aspectes. Cal que com a societat ens plantegem
d’una vegada per totes com ho fem perquè les nostres institucions no siguin les úniques que ens condueixin sinó que també siguem nosaltres, els ciutadans, els que ens
plantegem com podem aconseguir que la nostra societat funcioni millor.
Justificació Esmena: No podem anul·lar ni prescindir de les institucions ni de les persones elegides pel poble. Precisament són elles les encarregades i les responsables
de portar el país en la direcció triada, no nosaltres.
Justificació ponència: No prescindim de les institucions. Les enfortim amb l’aportació
directe de la ciutadania.

Esmena número 66

Usuari: terrassa · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - L’apoderament i el lideratge de la ciutadania · Paràgraf: 1
Text Esmena: La sobirania ciutadana i el seu lideratge:
Ha arribat el moment que la ciutadania agafi el pes de la construcció d’un nou estat.
Hem tingut mostres que la ciutadania ben organitzada és capaç de decidir el seu funcionament en certs aspectes. Cal que com a societat ens plantegem d’una vegada
per totes com ho fem perquè les nostres institucions no siguin les que ens condueixin
sinó que siguem nosaltres, els ciutadans, els que ens plantegem com podem aconse-
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guir que la nostra societat funcioni millor.
Justificació Esmena: Modificació del títol. La ciutadania té la sobirania, no cal rebrela perquè li és pròpia. Ser empoderat és rebre un poder. No és el cas.
Justificació ponència: Certament la ciutadania és sobirana però cal empoderar-la
perquè la faci efectiva.

Esmena número 67

Usuari: terrassa · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - L’apoderament i el lideratge de la ciutadania · Paràgraf: 1
Text Esmena: La ciutadania catalana ha mostrat la voluntat d’exercir la seva sobirania. En conseqüència, l’ANC ha d’instar a la classe política a iniciar el Procés Constituent. La ciutadania ha de poder participar en la redacció d’aquesta constitució, en la
qual ha de quedar molt clar: 1. quins són els principis constituents i com es concreten.
2. que la ciutadania només delega temporalment - i no absoluta - la seva sobirania;
per això cal establir mecanismes de control i consulta ciutadana no sotmesos a l’acceptació del Parlament.
Justificació Esmena: Afegim un nou paràgraf: “39 bis”
Justificació: S’ha d’iniciar el PC i ha de ser participatiu.
Justificació ponència: Del Procés Constituent i la intervenció de la ciutadania ja se’n
parla en altres apartats.

Esmena número 68

Usuari: immigrants · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - L’apoderament i el lideratge de la ciutadania · Paràgraf: 1
Text Esmena: La sobirania ciutadana i el seu lideratge:
Ha arribat el moment que la ciutadania agafi el pes de la construcció d’un nou estat.
Hem tingut mostres que la ciutadania ben organitzada és capaç de decidir el seu funcionament en certs aspectes. Cal que com a societat ens plantegem d’una vegada
per totes com ho fem perquè les nostres institucions no siguin les que ens condueixin
sinó que siguem nosaltres, els ciutadans, els que ens plantegem com podem aconseguir que la nostra societat funcioni millor.
Justificació Esmena: La ciutadania té la sobirania, no cal rebre-la perquè li és pròpia.
Ser apoderat és rebre un poder. No és el cas.
Justificació ponència: Certament la ciutadania és sobirana però cal empoderar-la
perquè la faci efectiva.

Esmena número 69

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Supressió
Punt: 5.1- El camí social - L’apoderament i el lideratge de la ciutadania · Paràgraf: 1
Text Esmena: Supressió sencera dels punts.
Justificació Esmena: La ciutadania ja ens hem “empoderat”. No hi ha ningú que ens
hagi d’apoderar. l’1d’octubre no hagués estat possible sense la ciutadania fent-lo possible.
En els punts següents ja queda recollida la participació de la gent en forma d’objectius.
I parlem massa de partits en aquests punts.
Justificació ponència: Cadascú té el seu paper. La ciutadania empoderada ha de
poder treballar coordinadament amb la resta d’actors per assolir la consolidació de la
República.

Esmena número 70

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Supressió
Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment de l’ANC · Paràgraf: 1
Text Esmena: Supressió de tot el punt.
Justificació Esmena: És massa pompós, i en el següent punt ja és diu, torna a dir,
que un element per enfortir l’ANC és reestructurar-la.
Justificació ponència: Tot el punt d’enfortiment de l’ANC és necessari.

Esmena número 71

Usuari: terrassa · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - L’apoderament i el lideratge de la ciutadania · Paràgraf: 2
Text Esmena: L’actual sistema de partits és útil sempre que els projectes sorgeixin
dels propis partits, siguin liderats per ells i s’emmarquin en la seva estructura jerarquitzada, però no sempre dóna sortida a canvis socials sorgits de la ciutadania que hagin
de ser afrontats de forma transversal. Hem avançat molt en el reconeixement de la
pròpia sobirania com a ciutadania, però caldria encara fer un salt endavant per canviar
la relació amb els diferents actors polítics - inclosos els republicans - per reforçar l’acció́ política nacional liderada per la ciutadania.
Justificació Esmena: La ciutadania té la sobirania, no cal rebre-la perquè li és pròpia.
Ser empoderat és rebre un poder. No és el cas.
Justificació ponència: Certament la ciutadania és sobirana però cal que s’apoderi
ella mateixa perquè la faci efectiva.

Esmena número 72

Usuari: immigrants · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - L’apoderament i el lideratge de la ciutadania · Paràgraf: 2
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Text Esmena: L’actual sistema de partits és útil sempre que els projectes sorgeixin
dels propis partits, siguin liderats per ells i s’emmarquin en la seva estructura jerarquitzada, però no sempre dóna sortida a canvis socials sorgits de la ciutadania que hagin
de ser afrontats de forma transversal. Hem avançat molt en el reconeixement de la
nostra sobirania, però caldria encara fer un salt endavant per canviar la relació amb
els diferents actors polítics - inclosos els republicans - per reforçar l’acció́ política nacional liderada per la ciutadania.
Justificació Esmena: La ciutadania té la sobirania, no cal rebre-la perquè li és pròpia.
Ser apoderat és rebre un poder. No és el cas.
Justificació ponència: Certament la ciutadania és sobirana però cal empoderar-la
perquè la faci efectiva.

Esmena número 73

Usuari: economistes · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - La majoria social · Paràgraf:
Text Esmena: Resulta d’especial importància arribar a importants sectors de la població on els nostres missatges estan menys presents per diferents motius, però especialment pel silenci sistemàtic o el biaix o manipulació de la informació que fan els
mitjans unionistes. Cal impulsar plans específics de difusió, discussió i comunicació
adequats a les especials circumstàncies d’aquests sectors, col·laborant si s’escau
amb altres iniciatives amb objectius idèntics o impulsant el reforç de les assemblees
implicades. Entre d’altres, l’ANC ha d’impulsar i recolzar les accions de millora social i
econòmica que afavoreixin la disminució de les desigualtats, adoptar hàbits lingüístics
concordants, intensificar la presència pública a les àrees d’acció i donar representació
entre els seus òrgans de govern i portaveus mediàtics a les persones més representatives al front d’aquestes accions.
La defensa de la fi d’un estat corrupte dominat per elits extractives, la perspectiva d’una república oberta, en la que es visualitzi una autèntica democràcia real i la defensa de la reducció de les desigualtats ens ha d’acostar a una bona part d’aquests sectors en que, tot i
els avenços innegables realitzats, la penetració del nostre missatge es encara insuficient.
Aquests mateixos objectius ens han de permetre aliances amb forces sobiranistes no independentistes que contribueixi al reforçament de la majoria social.
El propi caràcter no violent i pacífic del moviment independentista ens ha de fer excloure
qualsevol actitud, conscient o inconscient, d’exclusió, d’agressivitat verbal o de desqualificació cap a demòcrates que no comparteixin els nostres ideals. La força dels arguments
és sempre superior a qualsevol desqualificació. L’ANC ha de pronunciar-se clarament en
cas de manifestació d’algun d’aquests supòsits.
Justificació Esmena: Es tracta d’oferir els arguments principals sobre els que s’han d’assentar les accions que permetin l’eixamplament de la base social. El primer paràgraf substituiria el paràgraf 56, per considerar més adient la seva inclusió dins l’apartat “5.1. El camí
social. La majoria social.” ja que si figura com a una de les línies de treball relacionades en
el paràgraf 54 pot donar a entendre que és una qüestió instrumental (literalment es diu “si
fos el cas”) quan ha de ser una acció permanent i fonamental.
Justificació ponència: El sentit de l’esmena ja està implícit en el redactat d’aquest
Full de Ruta que posteriorment serà treballat i aplicat pel territori i les corresponents
comissions.

Esmena número 74

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - La majoria social · Paràgraf: 1
Text Esmena: Tot i disposar d’un suport majoritari, tal com van mostrar les urnes el
darrer 21 de desembre de 2017, hem de seguir ampliant la nostra majoria social. Per
aconseguir-ho cal realitzar un estudi detallat dels resultats de les eleccions del 21 de
desembre per a localitzar específicament les àrees del país on el missatge de l’independentisme és menys permeable i dedicar els esforços necessaris per difondre el
discurs republicà en aquests sectors. Cal donar tot el suport possible, tant a nivell logístic, com econòmic i de recursos humans a totes les territorials que tinguin bosses
importants de vot no independentista al seu territori. Cal implicar tota la societat, no
només els independentistes, a la construcció d’aquesta República que ha estat proclamada. Cal fer una reflexió profunda sobre el canvi sociològic del “cinturó roig“. Cal
sumar la major part d’aquest electorat a la causa independentista. Cal entendre’ls i seduir-los, de manera inclusiva, i treballant colze a colze amb les entitats que ja són presents en aquests territoris.
Justificació Esmena: Si parlem d’ampliar la majoria social, cal dirigir els esforços en
aquelles zones del nostre territori on el missatge independentista és més feble. Per
tant és important localitzar aquestes zones aprofitant l’anàlisi dels resultats electorals.
La majoria social que volem aconseguir
Justificació ponència: Això és una tasca que s’ha fet i s’està fent, enfortint els territoris que necessiten de major ajut atès el seu entorn unionista. Forma part del treball fet i
el futur també.

Esmena número 75

Usuari: immigrants · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - La
majoria social · Paràgraf: 1
Text Esmena: La majoria social:
Tot i disposar d’un suport majoritari, tal com van mostrar les urnes el darrer 21 de dePÀG.50

sembre de 2017, hem de seguir ampliant la nostra majoria social. Cal implicar tota la
societat, no només els independentistes, a la construcció d’aquesta República que ha
estat proclamada. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, caldrà preparar un nou discurs
que es dirigeixi desacomplexadament, i majoritàriament en castellà, als sectors monàrquics que donen suport al règim del ’78 i se senten emocionalment espanyols.
Justificació Esmena: Reafirma la necessitat de treballar transversalment i per una
República de les Persones.
Justificació ponència: La ponència considera que no cal arribar a tant nivell de detall.

Esmena número 76

Usuari: palautordera · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - La
majoria social · Paràgraf: 5
Text Esmena: En aquest marc, cal seguir l’activació del procés constituent. Aquest
procés, va quedar seriosament frenat per tota la preparació del referèndum, la seva
execució i tots els fets que han ocorregut amb posterioritat. És imperatiu que es reprengui aquest procés constituent i que tota la societat catalana en conjunt pugui
participar en la concepció de la nova República.
Les eleccions municipals de 2019 son el millor context per ampliar la majoria social i l’arrelament amb les necessitats socials dels ciutadans. Hem de guanyar la majoria social a les
ciutats i pobles grans de Catalunya i consolidar així l’hegemonia republicana.
Justificació Esmena: AFEGIM UN SEGON PARÀGRAF.
Tenir present el marc de les batalles que s’aproximen.
Justificació ponència: El procés constituent tindrà els seus tempos, potser incompatibles amb els tempos de les eleccions, que si ens donaran indicadors sobre l’ampliació de la base social que necessitem.

Esmena número 77

Usuari: solsona · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - La majoria social
· Paràgraf: 5
Text Esmena: En aquest marc, cal seguir l’activació del procés constituent. Aquest procés, va quedar seriosament frenat per tota la preparació del referèndum, la seva execució
i tots els fets que han ocorregut amb posterioritat. És imperatiu que es reprengui aquest
procés constituent, TENINT L’ANC UN PAPER RELLEVANT i que tota la societat catalana en conjunt pugui participar en la concepció de la nova República.
Justificació Esmena: No podem anar a remolc de que els polítics activin el procés
constituent, cal empènyer i passar al davant si cal per evitar que el procés es perpetuï.
Justificació ponència: El Procés constituent ja està present en el Full de Ruta.

Esmena número 78

Usuari: terrassa · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - La majoria
social · Paràgraf: 5
Text Esmena: Cal proposar als membres de l’ANC i als altres actors socials vinculats
a la construcció de la República declarada la necessitat de rebre una formació bàsica
sobre tipus de constitucions i exercici de la sobirania. El motiu d’aquesta formació serà
generar una major consciencia social per participar en el Procés Constituent.
Justificació Esmena: Afegim un nou paràgraf: “45 bis”.
Cal preparar els socis i sòcies per participar en el Procés Constituent.
Justificació ponència: Això forma part de la metodologia per a la confecció del Procés Constituent.

Esmena número 79

Usuari: immigrants · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - La majoria
social
Paràgraf: 5 · Text Esmena: Col·laborar amb altres iniciatives amb objectius idèntics.
Per a contribuir al reforçament de la majoria social, l’Assemblea ha de donar suport a
accions de millora social que afavoreixin la disminució de les desigualtats i construeixen ciutadania inclusiva.
Justificació Esmena: Afegim un nou paràgraf: “45bis”.
Justificació: Construir la República de les persones.
Justificació ponència: Aquests aspectes s’han d’incloure dins del Procés Constituent.

Esmena número 80

Usuari: immigrants · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - La majoria
social · Paràgraf: 5
Text Esmena: Activar i elaborar missatges de comunicació i accions socials inclusius,
respectant els DDHH, necessitats i sensibilitats específiques per a la ciutadania nascuda fora del territori català.
Justificació Esmena: Construir la República de les persones.
Justificació ponència: Aquests aspectes s’han d’incloure dins del Procés Constituent.

Esmena número 81

Usuari: immigrants · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - La majoria
social · Paràgraf: 5
Text Esmena: S’ha de centrar l’atenció en les accions que fomentin els Drets Humans.

Justificació Esmena: Construir la República de les persones.
Justificació ponència: Aquests aspectes s’han d’incloure dins del Procés Constituent.

Esmena número 82

Usuari: sabadell · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - La majoria
social · Paràgraf: 5
Text Esmena: Afegir: En resum, es tractaria de definir i estructurar l’ANC com un
motor de reivindicació social, amb tanta dedicació com en l’eix nacional, ja que, com
sempre hem dit, una cosa està lligada a l’altra indissolublement. Cal convèncer a tothom que ja es treballa per una República socialment avançada, encara que no estigui
implantada. Esperonant i participant en la tasca del Parlament, Ajuntaments, organitzacions socials i polítiques disposades a fer-ho.
Justificació Esmena: Totes les esmenes relacionades estan pensades per la defensa dels valors republicans, tot concretant accions per difondre’ls i assumir-los.
Al mateix temps i per la mateixa raó, per impulsar la nostra feina cap a la lluita social ,
identificant-la amb la nacional, ja que una no pot ser sense l’altra.
Demostrant-nos i demostrant a tothom que la República que volem ha de ser per a
tots i construïda entre tots, independentistes o no, perquè a tots ens pot fer millors persones, més justes i més felices.
Justificació ponència: Aquests aspectes s’han d’incloure dins del Procés Constituent.

Esmena número 83

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Supressió · Punt: 5.1- El camí
social - La majoria social · Paràgraf: 1
Text Esmena: Tot i disposar d’un suport majoritari, tal com van mostrar les urnes el
darrer 21 de desembre de 2017, hem de seguir ampliant la nostra majoria social. Cal
implicar tota la societat, no només els independentistes, a la construcció d’aquesta
República que ha estat proclamada. Hem d’adreçar el nostre missatge en més idiomes que el català: castellà, francès i anglès. Publicar, si cal, un butlletí específic.
Justificació Esmena: Les poques persones que ens segueixen a la resta de l’estat es
queixen de la manca de subtitulació del nostres missatges. La societat europea desconeix totalment el nostre missatge (tinc família a França i m’ho recorden tot sovint).
Justificació ponència: Aspecte inclòs en el camí nacional.

Esmena número 84

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Supressió · Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment
de l’Assemblea Nacional Catalana · Paràgraf: 1
Text Esmena: Text esmena (SUPRESIÓ, modificació I ADDICIÓ): punt numerat 46,
47 I 48 (supressió i modificació I ADDICIÓ): L’enfortiment de l’ANC
46 SUPRIMIR
En aquests moments en què estem plantejant una revisió i reestructuració del procés de
construcció de la República catalana, cal que l’ANC posi negre sobre blanc les pròpies
mancances i elements de millora. Cal que la ciutadania pugui emmirallar-se en una entitat
forta i dinàmica i que pugui donar sortida, en cada moment, al progrés del procés d’emancipació nacional.
47 L’estructura actual de l’ANC fa que sigui una entitat gran, però també complexa a
l’hora de prendre decisions i a vegades lenta i poc dinàmica, fets que en ocasions motiven que l’Assemblea reaccioni tard.
48 MODIFICAR I ADDICIÓ Cal que el nou Secretariat Nacional sortint de les properes
eleccions tota l’ANC (assemblees territorials, sectorials i exteriors, persones col•laboradores o simpatitzants, tothom) faci un procés d’anàlisi i incorpori les millores necessàries per
fer de l’ANC una entitat més eficient i àgil que pugui funcionar de manera òptima en els
temps tan convulsos que vivim. I aquest full de ruta és una bona ocasió per començar a
posar fil a l’agulla.
Una ANC que no es pugui veure afectada per interessos personals o polítics i que estigui resguardada de les ingerències judicials. Aquest procés, però, ha de comptar necessàriament
amb les aportacions del conjunt de les assemblees territorials, sectorials i exteriors,
Una ANC amb processos de treball i infraestructures que facilitin la participació de tothom allà
on visqui, que garantitzin la confidencialitat i evitin les filtracions a la premsa i/o partits polítics.
Una organització que permeti aprofitar tot el coneixement acumulat d’aquests anys de treball des del territori i des de les assemblees sectorials.
Implementar les consultes telemàtiques siguin com un instrument habitual en el nostre
funcionament.
Justificació Esmena: La reestructuració de l’ANC ja s’incorpora a la proposta inicial,
però queda molt desdibuixada. Les assemblees de l’ANC tindran un paper clau en el
procés constituent popular i per eixamplar la majoria social a favor de la república.
També per descentralitzar l’organització de l’entitat i facilitar la gestió i la participació i la
independència dels partits polítics. Fins el moment, les assemblees sectorials no
estan presents directament en el SN, com les territorials i les exteriors.
Justificació ponència: Qui definirà els mètodes i procediments per fer l’anàlisi i incorporar millores es el futur secretariat nacional.

Esmena número 85

Usuari: joves · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment de l’Assemblea Nacional Catalana · Paràgraf: 4
Text Esmena: L’estructura (...) tard. Cal que (...) faci un procés d’anàlisi, amb les apor-

ESMENES

tacions de les assemblees territorials, sectorials i exteriors, per incorporar les millores
necessàries per (...) vivim.
Justificació Esmena: Creiem que a més d’agilitzar la capacitat de reacció de l’ANC,
cal que aquesta tingui més present l’opinió dels seus membres; per tant, adjuntem el
paràgraf 47 amb la meitat del 48, mantenint les aportacions de les assembles al procés d’anàlisi. *Veure següent esmena.
Justificació ponència: Per això al final del paràgraf 48 s’esmenta l’ús de consultes
telemàtiques com a instrument habitual.

Esmena número 86

Usuari: joves · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment de
l’Assemblea Nacional Catalana · Paràgraf: 4
Text Esmena: Alhora, per tal que l’ANC no es vegi afectada per interessos personals
o polítics, cal també reforçar el seu funcionament democràtic intern i la presa de decisions polítiques, comptant més sovint amb l’opinió del conjunt dels seus membres, tot
fomentant les consultes telemàtiques.
Justificació Esmena: Creiem que a més d’agilitzar la capacitat de reacció de l’ANC,
cal que aquesta tingui més present l’opinió dels seus membres. Per tant, modifiquem
la segona part del 48 per tal d’afegir la vinculació de les consultes telemàtiques més
aviat a la presa de decisions polítiques, no logístiques (entenent que el procés d’anàlisi
està més vinculat a les assemblees que als membres i per tant requereix un altre tipus
de participació). *Veure esmena anterior.
Justificació ponència: L’ús de consultes telemàtiques com a instrument habitual, ja
s’explicita en altres llocs.

Esmena número 87

Usuari: santmarti · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment de l’Assemblea Nacional Catalana · Paràgraf: 4
Text Esmena: Esmena d’adició
(Segurament el lloc més raonable seria després del paràgraf 48. I ¨llavors caldria afegir “En aquest sentit cal que el nou Secretariat promogui [i aquí el text de l’esmena]...”).
Text de l’esmena:
Promoure la modificació del codi ètic en el sentit que els membres del Secretariat es comprometen a no exercir cap càrrec públic o polític rellevant durant els sis mesos posteriors a
la finalització del mandat pel qual han estat escollits (independentment de si dimiteixen
abans).
S’entendrà̀ com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics el fet de formar part d’una candidatura a unes eleccions, esser càrrec electe o ocupar un càrrec de designació́ política.
Tampoc no podran percebre retribució́ o sou de cap partit polític durant el mateix període.
Justificació Esmena: Justificació: La motivació de l’esmena es basa en la necessitat
de reforçar i visibilitzar el compromís de transversalitat i independència de l’Assemblea
envers els partits polítics, i d’evitar que les lícites aspiracions personals puguin afectar
les decisions que s’han de prendre com a Assemblea.
Justificació ponència: Una vegada deixin de ser membres del Secretariat no es pot
demanar cap compromís.

Esmena número 88

Usuari: molinsderei · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment de l’Assemblea Nacional Catalana · Paràgraf: 4
Text Esmena: Cal que l’ANC que no es pugui veure afectada per interessos personals o polítics. El Secretariat Nacional, ha de comptar necessàriament amb les aportacions del conjunt de les assemblees territorials, sectorials i exteriors, on les consultes
telemàtiques siguin instrument habitual en el nostre funcionament.
Justificació Esmena: El contingut dels paràgrafs 47 i 48 demana una remodelació
per a separar el tram que parla de la necessitat d’agilitzar la presa de decisions del
tram que parla de la necessitat d’assegurar una major participació de les bases de
l’ANC per treure pes als possibles interessos personals de membres del Secretariat
Nacional. Es considera que un Comitè Executiu de pocs membres independents i
triats d’acord amb el que estableixen els Estatuts podria donar més agilitat a la presa
de decisions quan cal rapidesa d’anàlisi i decisió.
Justificació ponència: La composició d’un Comitè Executiu, no pot formar part d’aquest Full de Ruta. Això correspon als estatuts.

Esmena número 89

Usuari: terrassa · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment de l’Assemblea Nacional Catalana · Paràgraf: 4
Text Esmena: Cal que el nou Secretariat Nacional sortint de les properes eleccions
faci un procés d’anàlisi i incorpori les millores necessàries per fer de l’ANC una entitat
més eficient i àgil que pugui funcionar de manera òptima en els temps tan convulsos
que vivim. Una ANC que no es pugui veure afectada per interessos personals o polítics. Aquest procés, però, ha de comptar necessàriament amb les aportacions del conjunt de la base social, de les assemblees territorials, sectorials i exteriors. En aquest
sentit, les consultes telemàtiques actuals han de ser un instrument habitual en el nostre funcionament.
Justificació Esmena: La base social és la mobilitzadora de les acciones ciutadanes.
Consultes telemàtiques: coherència de sentit.
PÀG.51
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Justificació ponència: La nostra base social son els associats que participen a través de les assemblees.

Esmena número 90

Usuari: terrassa · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 4
Paràgraf: L’ANC ha de fer autocrítica sobre com s’ha gestionat la informació entre la
base social i el secretariat nacional. Reconeixent que la sobirania rau precisament en
aquesta base social, caldrà establir canals de comunicació directes entre les persones
associades i simpatitzants i el secretariat nacional per tal que aquest rebi de primera
mà les aportacions i les crítiques i pugui respondre de manera molt més eficaç a les
inquietuds de la ciutadania.
Text Esmena: Justificació Esmena: Millora en la comunicació entre el SN i els associats.
Justificació ponència: La comunicació entre els associats i el Secretariat s’ha de fer
mitjançant les assemblees i els Secretaris. La relació directa no es factible.

Esmena número 91

Usuari: immigrants · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment de l’Assemblea Nacional Catalana · Paràgraf: 4
Text Esmena: Cal que el nou Secretariat Nacional sortint de les properes eleccions
faci un procés d’anàlisi i incorpori les millores necessàries per fer de l’ANC una entitat
més eficient i àgil que pugui funcionar de manera òptima en els temps tan convulsos
que vivim. Una ANC que no es pugui veure afectada per interessos personals o polítics. Aquest procés, però, ha de comptar necessàriament amb les aportacions del conjunt de la base social, de les assemblees territorials, sectorials i exteriors. En aquest
sentit, les consultes telemàtiques actuals han de ser un instrument habitual en el nostre funcionament.
Justificació Esmena: La base social és la mobilitzadora de les acciones ciutadanes.
Consultes telemàtiques: coherència de sentit.
Justificació ponència: La ponència considera que no afegeix cap concepte nou al
text original i en complica una en part la redacció.

activament en tot el procés, junt amb altres entitats, per assegurar que s’implementi.
Justificació ponència: Ja diem en el paràgraf que el nou secretariat faci un procés
d’anàlisi.

Esmena número 94

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment
de l’Assemblea Nacional Catalana · Paràgraf: 4
Text Esmena: NOU PARAGRAF 48 BIS B
Text esmena (ADDICIÓ):
• Revisar els Estatuts per reestructurar la composició i funcions del SN, reduir el nombre de persones a votar per “nacional” a 5 o 10 màxim.
• Modificar els Estatuts per incorporar els canvis en l’estructura del SN.
Justificació Esmena: La reestructuració de l’ANC ja s’incorpora a la proposta inicial,
però queda molt desdibuixada. És difícil fer reestructuració sense modificar estatuts i
cal veure els mecanismes previstos per fer-ho.
Justificació ponència: La composició del Secretariat no s’ha de debatre en el Full de Ruta.

Esmena número 95

Usuari: dones 3 Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment
de l’Assemblea Nacional Catalana · Paràgraf: 4
Text Esmena: NOU PARAGRAF 48 BIS B
Text esmena (ADDICIÓ):
• Revisar els Estatuts per reestructurar la composició i funcions del SN, reduir el nombre de persones a votar per “nacional” a 5 o 10 màxim.
• Modificar els Estatuts per incorporar els canvis en l’estructura del SN.
Justificació Esmena: La reestructuració de l’ANC ja s’incorpora a la proposta inicial,
però queda molt desdibuixada. És difícil fer reestructuració sense modificar estatuts i
cal veure els mecanismes previstos per fer-ho.
Justificació ponència: La composició del Secretariat no s’ha de debatre en el Full de Ruta.

Esmena número 96

Usuari: immigrants · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment de l’Assemblea Nacional Catalana · Paràgraf: 4
Text Esmena: c) L’enfortiment de l’Assemblea Nacional Catalana.
L’ANC ha de fer autocrítica amplia i orgànica arran de les seves debilitats per tal d’assumir els reptes d’uns escenaris polítics i socials en constant canvi.
1. Modificar els Estatuts per dibuixar una ANC més àgil, més dinàmica, amb treball en
xarxa interna i externa, amb l’objectiu de fer Intercanvi en xarxa de projectes i accions
portades a terme per les AS. Incloure representació de les AS i AE en el SN.
2. Reestructurar l’ANC, per tal de garantir la participació de les persones associades,
simpatitzants i assemblees territorials, exteriors i sectorials, per afavorir el creixement de
l’entitat i l’assoliment dels objectius definits.
3. Crear mecanismes de gestió interna per garantir la independència de l’ANC respecte
dels partits polítics, protegir la transversalitat i la llibertat de moviments dins la societat.
4. Replantejar la composició del SN i la seva representativitat, actualment per territoris.
5. Millorar la comunicació entre tots els actors involucrats, base social, Secretariat Nacional, ATs, ASs, AEs i equips tècnics.
6. Utilització d’eines telemàtiques per la realització de consultes internes votacions, etc.
7. Participar en la de l’organització, desplegament i seguiment del procés constituent popular garantint que sigui paritari, intergeneracional, representatiu de la diversitat del país i
descentralitzat.
Justificació Esmena: Justificació Millora de l’estructura de l’ANC i el seu funcionament.
Justificació ponència: Això correspon als estatuts i no al Full de Ruta.

Usuari: gava · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - L’escalada
judicial · Paràgraf: 1
Text Esmena: L’escalada judicial per part de l’Estat espanyol contra el procés independentista s’ha de respondre més enllà de fer protestes al carrer. És per això que
l’ANC ha d’iniciar contactes amb altres entitats i actors per tal de dur a terme les accions legals oportunes davant de tribunals nacionals i internacionals per a cadascuna
de les ingerències o atacs rebuts per l’Estat i acompanyar-les de campanyes mediàtiques que les difonguin. Cal denunciar internacionalment la justícia espanyola, que
crea casos i causes generals per multar i tancar a la presó indiscriminadament persones que defensen la causa independentista, en un atac que ho és a totes i tots els demòcrates. També cal perseguir judicialment les idees suprematistes i feixistes que
atempten contra els drets humans de les persones o dels pobles.
Justificació Esmena: Línia 2: eliminar “amb una escalada judicial provinent de la societat civil”.
Eliminar estratègia limitativa.
Línia $: substituir “dur a terme denúncies” per “dur a terme les accions legals oportunes”.
Justificació del concepte.
Línia 7: eliminació de “que atiada pel PP”.
Especificació innecessària i incompleta.
Línia 8: substitució de “els independentistes” per “persones que defensen la causa independentista”. Afegit “totes i tots els demòcrates”.
Llenguatge no sexista.
Justificació ponència: La ponència considera que no afegeix cap concepte nou al
text original i en complica una en part la redacció.

Esmena número 93

Esmena número 97

Esmena número 92

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social - L’enfortiment
de l’Assemblea Nacional Catalana · Paràgraf: 4
Text Esmena: 21: NOU PARAGRAF 48 BIS A
Text esmena (ADDICIÓ):
• Enfortir les assemblees territorials, exteriors i sectorials, facilitar la seva tasca i participació en el funcionament de l’entitat.
• Potenciar i treballar el debat sobre el futur que volem per al nostre país, amb altres
entitats i col•lectius socials per assegurar que el resultat del procés constituent popular
no quedi arraconat i condueixi a la convocatòria d’eleccions constituents, la confecció
participativa de la Constitució catalana i el referèndum per ratificar-la.
• Participar de l’organització, desplegament i seguiment del procés constituent popular
garantint que sigui paritari, intergeneracional, representatiu de la diversitat del país i
descentralitzat.
• Participar activament en el desenvolupament del debat popular a tots nivells a partir
de les AT territorials i AS sectorials i la massa social de l’entitat.
Justificació Esmena: L’acció ciutadana ha de continuar endavant per fer república i l’ANC
compta amb molt capital humà per enriquir el debat sobre el futur del país que volem.
Són objectius per desplegar la línia estratègica d’enfortiment de l’entitat, reforçant les
assemblees de l’ANC i facilitant l’acció que porten a terme. Anar fent república també
és la realització del procés constituent popular, i l’ANC hauria d’implicar-se i participar
PÀG.52

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí
social - L’escalada judicial · Paràgraf: 1
Text Esmena: L’escalada judicial per part de l’Estat espanyol contra el procés independentista s’ha de respondre amb una escalada judicial provinent de la societat civil, més
enllà de fer protestes al carrer. És per això que l’ANC ha de crear un braç jurídic que interposi denúncies, querelles i tot tipus d’actes jurídics a nivell nacional, estatal i internacional
per a cadascuna de les ingerències o atacs rebuts per l’estat espanyol i pugui perseguir judicialment qualsevol persona o entitat que atempti contra els interessos de la República i
els seus defensors. L’ANC s’ha de personar en totes aquestes causes i per això cal dotar
aquesta nova intensa activitat dels recursos humans i materials necessaris.
Justificació Esmena: Cal crear un braç judicial dins l’ANC per tal que es pugui personar
en causes i querelles. En aquest àmbit hem perdut clarament enfront de l’estat espanyol i
hem de recuperar terreny ràpidament. Seria una activitat molt útil per defensar la república.
Justificació ponència: No cal tenir un grup de juristes propis. Cal recolzar les entitats
ja existents.

Esmena número 98

Usuari: solsona · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.1- El camí social
L’escalada judicial · Paràgraf: 1

Text Esmena: L’escalada judicial per part de l’Estat espanyol contra el procés independentista s’ha de respondre amb una escalada judicial provinent de la societat civil,
més enllà de fer protestes al carrer. És per això que l’ANC ha d’iniciar contactes amb
altres entitats i actors per tal de dur a terme denúncies a tribunals nacionals i internacionals per a cadascuna de les ingerències o atacs rebuts per l’Estat i acompanyar-les
de campanyes mediàtiques que les difonguin. Aquests contactes s’han d’iniciar el dia
següent a l’aprovació d’aquest Full de Ruta i les denuncies interposar-les en la màxima brevetat, oferint la possibilitat de adherir-s’hi, com a part acusadora, a tots els
socis de l’ANC i, si fos viable, a tots els catalans i catalanes.
Justificació Esmena: La gravetat de l’escalada judicial i dels delictes imputats reclama una prompta resposta de la societat civil que posi de manifest la falsedat i la perillosa i vergonyosa manipulació dels fets que el poder judicial i la fiscalia pretenen
presentar com a certs, malgrat la clara i documentada realitat de l’actitud pacífica i democràtica de totes les persones, entitats i parts investigades.
Hem d’omplir les seus judicials de milers de denuncies contra la prevaricació dels jutges que inculpen a gent innocent i pacífica de delictes de violència tant greus com els
de rebel·lió i sedició, amb la clara evidència dels fets que demostren una actitud sempre pacífica, no violenta i profundament democràtica de totes les causes investigades.
I aquestes accions judicials s’han d’iniciar amb convicció des del dia següent a l’aprovació per l’AG, d’aquest full de ruta.
Justificació ponència: La ponència considera que no cal arribar a tant nivell de detall.

Esmena número 99

Usuari: santmarti · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.2- El camí nacional · Paràgraf: 1
Text Esmena: Numero de paràgraf: Incloure en l’apartat 5.2
Tipus d’esmena: Addició
Títol:
Consideracions i línies mestres per garantir que la repressió no condicioni el Govern ni
el Parlament
Contingut de l’esmena (1/1)
L’Estat espanyol ha fet ús sense de la violència i la repressió policial i judicial. Aquesta és la
principal estratègia de l’Estat espanyol per aturar la República i, per tant, ens correspon dur
a terme totes aquelles actuacions necessàries per garantir que el nostre Govern i institucions actuïn lliurement i defensin sense coaccions la República.
En aquest sentit, considerem imprescindible traslladar als partits el nostre interès i preocupació en la necessitat de garantir que els dirigents independentistes, el Govern i el Parlament
puguin actuar, expressar-se i, en definitiva, exercir el seu mandat, lliurement.
Caldrà conscienciar i instar als partits, en el seu cas, a reorganitzar-se de manera que
es garanteixi que els seus dirigents, consellers, membres del Govern i diputats no es
trobin en una situació personal que els generi un conflicte d’interessos que impedeixi
la defensa nítida i incondicionada de la República.
Justificació Esmena: Justificació de l’esmena:
Els nostres dirigents estan sent perseguits i assetjats judicialment per haver complert,
amb valentia i de manera absolutament honorable, el mandat democràtic amb el que
es van comprometre.
Resulta evident que la seva situació personal i l’estratègia de defensa, absolutament
legítima, pot resultar incompatible amb el Full de Ruta i/o amb la defensa de la República. L’anterior és especialment cert en la mesura en què algunes de les manifestacions realitzades en seu judicial s’estan realitzant també de manera pública y fora dels
procediments judicials.
Creiem que no els és exigible, en aquestes condicions, liderar aquest procés i hem de
treballar per tal que a) els presos polítics no vegin la seva estratègia jurídica entorpida
per la seva activitat política mostrant-los tot el nostre suport i b) no fer extensiva la repressió i intimidació de l’Estat espanyol sobre els líders independentistes a les nostres
institucions ni al nostre Govern.
Justificació ponència: La ponència considera que l’ANC no pot immiscir-se en la organització interna dels partits.

Esmena número 100

Usuari: jubilats · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.1- El camí social - L’escalada
judicial · Paràgraf: 2
Text Esmena: Cal alimentar aquesta estratègia per plantar cara d’una vegada a
aquesta via en la que l’Estat centra la major part de les seves accions.
A aquest efecte l’ANC crearà les estructures necessàries per facilitar, canalitzar i portar
a terme aquesta escalada judicial.
Justificació Esmena: Si es vol culminar aquest objectiu s’ha de fer fàcil la manera
d’aconseguir-lo. Difícilment els ciutadans, de manera individual, portaran a terme les
accions proposades i la manera d’aconseguir-ho serà oferint-los una organització
adient i professionalitzada que actuï sistemàticament i materialitzi les denúncies.
Justificació ponència: No han de ser estructures pròpies.

Esmena número 101

Usuari: montornes-v · Tipus d’Esmena: Addició
Punt: 5.1- El camí social - L’apoderament i el lideratge de la ciutadania
Paràgraf: 5
Text Esmena: Paral·lelament als processos participatius o de consulta, debats territo-

ESMENES

rials i sectorials, encarats cap al Procés Constituent, l’ANC es compromet a impulsar
un nou mecanisme d’apoderament ciutadà real, constituint ‘La Taula per la República’
formada per totes les forces sobiranistes, i entitats civils a favor de la República Catalana de tots, que estableixi trobades periòdiques. Aquest taula ha de poder prendre
acords i resolucions sobre acció política, que es traslladin al govern de la República,
per què, en la mesura del possible, les incorpori en l’acció de govern.
Justificació Esmena: Apartat 5.1 – El camí social
Subapartat “L’apoderament i el lideratge de la ciutadania”
Pagina 9 – Afegir un quart paràgraf al subapartat esmentat, transcrit en l’espai “Text
esmena”.
La justificació de l’esmena es per que trobem a faltar definir un mecanisme d’apoderament del poble mes específic i ambiciós, mes enllà de processos participatius i debats
territorials/sectorials.
Nota: les línies inicial FR i final FR estan posades a l’atzar, ja que desconec aquest informació.
Justificació ponència: La ponència considera que ja hi ha espais on es poden coordinar accions comunes.

Esmena número 102

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació
Punt: 5.2- El camí nacional - La retirada de l’article 155 · Paràgraf: 2
Text Esmena: Davant d’aquest escenari d’anormalitat democràtica, l’ANC exigeix la
restitució del Govern legítim i les seves estructures, la derogació de l’article 155 i de
tots els seus efectes, i l’alliberament de tots els presos polítics, el lliure retorn dels exiliats, i el tancament de totes les causes judicials obertes arran del procés, i la fi de la
repressió a activistes, bombers, docents, representants electes o qualsevol altre activista afectat i la fi de les actuacions arbitraries per imposar, des de Madrid, la formació
del govern català
Justificació Esmena: A més a més dels presos i exiliats, hem de fer constar la repressió sobre col·lectius o persones de la societat civil.
Justificació ponència: Davant d’aquest escenari, l’ANC exigeix la restitució del Govern legítim, el seu president legítim i les seves estructures, la derogació de l’article
155 i de tots els seus efectes, i l’alliberament de tots els presos polítics, el lliure retorn
dels exiliats, ei el tancament de totes les causes judicials obertes arran del procés. Per
tant farem les mobilitzacions que calgui fins que això es produeixi.

Esmena número 103

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació
Punt: 5.2- El camí nacional - La retirada de l’article 155 · Paràgraf: 5
Text Esmena: Visibilitzarà la repressió del Regne d’Espanya, la vulneració de drets fonamentals individuals i col·lectius i els seus efectes sobre les condicions de vida de la
ciutadania
Denunciarà amb tots els mitjans jurídics al nostre abast totes aquelles actuacions susceptibles de ser portades a tribunals nacionals i internacionals, col·laborant i sumant
esforços amb col·lectius de juristes i de defensa dels DDHH.
Cridarà a continuar fent aportacions a les caixes de solidaritat per fer front a les fiances
i multes que es derivin de la repressió al moviment independentista.
Portarà a terme accions de tot mena, pacífiques i no violentes, com hem vingut fent al
llarg de tots aquests anys, per no normalitzar l’excepcionalitat que estem vivint i fer
costat a totes les persones represaliades i a les seves famílies.
Justificació Esmena: Ampliar per situar l’abast de la repressió i incorporar les respostes múltiples per fer-hi front. Incorporar els objectius per desplegar la república des de
la ciutadania.
Justificació ponència: El text de l’esmena arriba a un nivell de concreció que no és propi
del full de ruta. A més, barreja el tema jurídic que surt uns quants paràgrafs més endavant.

Esmena número 104

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació
Punt: 5.2- El camí nacional - La retirada de l’article 155 · Paràgraf: 6
Text Esmena: Es dotarà d’un discurs i d’una estratègia comunicativa més eficaç per
arribar als sectors de població als que no hem sabut apropar-nos visibilitzant les problemàtiques que podem afrontar amb la república així com les millores que comportarà el seu desplegament efectiu.
Hem de fer república des del da a dia. Enfortint vincles i treballant amb tothom que
vulgui desenvolupar iniciatives, projectes, que fan república des de la ciutadania. Sumant esforços i compartint recursos que condueixin a construir sobirania des de la
quotidianitat. Exigint a les forces polítiques catalanes que, en el menys temps possible, implementin les lleis que van ser impugnades o anul•lades, total o parcialment.
Exigint que trobin com desplegar les mesures aprovades, encara que sigui refent-les
per altres vies, en especial totes aquelles que tenen a veure amb les condicions de
vida de les persones (materials, ambientals, etc).
Justificació Esmena: Ampliar per situar l’abast de la repressió i incorporar les respostes múltiples per fer-hi front. Incorporar els objectius per desplegar la república des de
la ciutadania.
Justificació ponència: Amplia innecessàriament el paràgraf. Creiem que els punts
exposats son suficientment clars.
PÀG.53

ESMENES
Esmena número 105

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.2- El camí
nacional - La retirada de l’article 155 · Paràgraf: 10
Text Esmena: Per això caldrà la mobilització pacífica en col•laboració amb el nou braç
jurídic de l’ANC i amb equips o entitats de treball jurídic per lluitar per:
Justificació Esmena: En la línia de disposar d’un braç jurídic propi dins l’ANC
Justificació ponència: L’ANC ja disposa d’un “braç jurídic” que és la Comissió Jurídica.
La ponència proposa coordinació i col·laboració amb altres entitats jurídiques per treballar
en una estratègia consensuada, però no de crear una nova estructura dins l’entitat.

Esmena número 106

Usuari: economistes · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.2- El camí nacional - La
implementació de la República catalana · Paràgraf: 3
Text Esmena: L’ANC estarà amatent i exigirà permanentment a les forces polítiques i
socials, i especialment al Govern, que cal anar implementant la República. Treballarem, doncs, per mantenir-nos units i actius a tot el territori. Per ‘Fer República’ s’entén
també garantir i ampliar l’Estat de Benestar dels ciutadans. Implica crear ocupació, millorar les condicions de treball, disposar d’una educació i salut de qualitat, millorar les
pensions, les prestacions socials, l’accés a la ‘habitatge i, en definitiva, corregir les
grans desigualtats socials.
Justificació Esmena: Per eixamplar la base a sectors allunyats del sobiranisme cal
explicar els avantatges socials que aportarà la República de forma que deixin de
veure l’independentisme com a un moviment egocentrista i tancat en si mateix.
També es proposa substituir el fragment “pas a pas, però sense pausa” perquè queda
implícit quan es diu “anar implementant”.
Justificació ponència: Les virtuts potencials de la República s’han de concretar al
Procés constituent.

Esmena número 107

Usuari: dones · Tipus d’Esmena: Supressió · Punt: 5.3- El camí internacional · Paràgraf: 1
Text Esmena: punt numerat 67,68,69,70,71,72,73,74,75 (camí internacional)
Text esmena (supressió, modificació i addició):
67 SUPRIMIR I ADDICIÓ: El resultat del 21D no ha estat suficientment aclaparador a
favor de la República catalana com per aconseguir superar la visió de la UE que el procés català és un conflicte intern., tot i que han sortit algunes veus reconegudes donantnos suport. Tampoc ha estat suficient veure la violència de les càrregues policials a seus
electorals, la negativa a autoritzar la presència d’observadors i observadores europees ni
la negativa a que representants del Parlament UE visitin als presos polítics.
68 MODIFICACIÓ: Per tant, l’ANC ha d’iniciar una campanya amb el focus posat sobre
les institucions europees, els governs dels estats membres i la seva opinió pública, i el
conjunt de la comunitat internacional i les seves institucions per posar en evidència l’Estat
espanyol, el seu totalitarisme i les seves greus mancances democràtiques i fer-lo entrar
en contradicció permanent a ulls internacionals i en els paràmetres econòmics globals i,
en la vulneració de drets fonamentals que pateix una part de la ciutadania europea.
69 SUPRIMIR I ADDICIÓ: Per internacionalitzar l’anormalitat democràtica i el reconeixement de les nostres legítimes aspiracions volem:
70 SUPRIMIR I ADDICIÓ: • Establir vincles amb els pobles i les organitzacions socials de
la UE amb la finalitat de d’identificar suports i ser propositius en l’oferta del paper que pot
jugar Catalunya com a aliada. Treballar amb els moviments socials europeus i internacionals per construir i/o enfortir (els ja existents) comitès de solidaritat amb el poble de Catalunya, comitès de defensa de la república, etc
71 MODIFICACIÓ I ADDICIÓ: • Seguir amb la línia de treball de Difondre als mitjans de
comunicació internacional la situació de repressió i vulneració de drets fonamentals que
vivim així com, les aspiracions de llibertat i la història de Catalunya.
72 MODIFICACIÓ: • Constituir/Sumar-nos a una la xarxa de forces polítiques i socials
d’Europa favorable a l’Europa de les nacions i els pobles.
73 MODIFICACIÓ I ADDICIÓ: • Posar èmfasi en el paper de Afavorir que les assemblees
exteriors de l’ANC com a veu organitzada a l’exterior de difonguin la voluntat del poble de
Catalunya i les seves aspiracions democràtiques i treballin coordinadament amb els
col•lectius de cada país que donen suport al poble català.
• Treballar amb col•lectius de juristes i col•lectius de defensa dels DDHH per accedir als
Tribunals de justícia internacionals i presentar totes les denúncies que es puguin.
74, 75 SUPRIMIR PUNTS SENCERS
Justificació Esmena: Justificació:Cal reconèixer que no hem superat el 50%. No podem
parlar de resultat aclaparador…però també cal deixar en evidencia a la UE.
Hi ha comitès de solidaritat, comitès de defensa de la república i altres col•lectius (defensa
DDHH, etc) a moltes ciutats del món i l’ANC hauria de sumar esforços.
L’ANC no és l’única veu per a difondre la voluntat del poble…tal i com està expressat a la
proposta inicial, sembla que estem dient això.
Justificació ponència: Anàvem a unes eleccions dins el marc autonòmic i compten els
escons, i més després de la repressió rebuda... Els percentatges no fan canviar visió UE.

Esmena número 108

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.3- El camí
internacional · Paràgraf: 2
PÀG.54

Text Esmena: L’ANC ha d’iniciar una campanya amb el focus posat sobre les institucions europees, els governs dels estats membres, la seva opinió pública i el conjunt
de la comunitat internacional i les seves institucions, per posar en evidència l’Estat espanyol, el seu totalitarisme i les seves greus mancances democràtiques i fer-lo entrar
en contradicció permanent a ulls internacionals i en els paràmetres econòmics globals
i en la vulneració de drets fonamentals que pateix una part de la ciutadania Europa.
Justificació Esmena: Seguint amb la intenció de posar en evidència a la UE. El
poble de Catalunya som ciutadania de la UE i hi ha unes normes i drets i llibertats que
se suposa tenim el conjunt de Ciutadans de la UE.
Justificació ponència: S’entén, però malauradament no podem fer campanya exclusivament pels drets a Catalunya.

Esmena número 109

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.3- El camí
internacional · Paràgraf: 4
Text Esmena: Treballar amb els moviments socials europeus i internacionals per
construir i/o enfortir (els ja existents) comitès de solidaritat amb el poble de Catalunya,
comitès de defensa de la república, etc.
Justificació Esmena: Parlar d’aliada pressuposa confrontació. Es proposa parlar de
“treballar..”
Hi ha comitès de solidaritat i comitès de defensa de la República i altres col·lectius (defensa DDHH, etc) a moltes ciutats del món i l’ANC hauria de sumar esforços.
Justificació ponència: Ja fem esment en altres punts del FdR de la necessitat de
sumar.

Esmena número 110

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.3- El camí
internacional · Paràgraf: 5
Text Esmena: Difondre als mitjans de comunicació internacional la situació de repressió i vulneració de drets fonamentals que vivim així com, les aspiracions de llibertat i la
història de Catalunya i promourà actes i mobilitzacions populars en països estrangers
per tal de sensibilitzar la ciutadania d’aquests països en defensa dels valors democràtics i de la manifestació pacífica que ens estan usurpant.
Justificació Esmena: Només arribant a la població civil d’altres països podrem arribar
a modificar les polítiques dels seus governants.
Justificació ponència: No cal explicitar-ho ja que es una de les feines de les AE.
Elles saben que cal fer a cada país.

Esmena número 111

Usuari: economistes · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.3- El camí internacional
Paràgraf: 6 · Text Esmena: Constituir una xarxa de forces polítiques i socials d’Europa favorable a l’aprofundiment democràtic i al retorn de les institucions a la ciutadania.
Justificació Esmena: Evitar sempre evocar els termes «nacions» i «pobles» ja que
obre un meló que no ens interessa: el cas català és un cas apart en l’escenari UE.
Justificació ponència: Són dos termes habituals en l’Europa d’avui i volem que ho siguin més.

Esmena número 112

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.3- El camí
internacional · Paràgraf: 6
Text Esmena: Justificació Esmena: No cal construir el que ja existeix. Ens cal
sumar-nos-hi.
Justificació ponència: No ens consta que hi hagi una coordinació internacional de
les entitats civils pro sobiranistes/indy.

Esmena número 113

Usuari: santmarti · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.3- El camí internacional
Paràgraf: 7
Text Esmena: Preparar-se per a aprofitar el buit de poder que es podria produir si la
UE retirava el seu suport al règim espanyol com a conseqüència dels escàndols de
corrupció o de la fallida del deute sobirà Justificació Esmena: La mateixa UE que ara
tolera la ultradreta al govern d’Àustria ho va impedir fa quasi dues dècades. La postura
robustament anticatalana actual no és fruit de la unanimitat entre tots els estat
membres, ni tan sols ho és en la política interna de la majoria dels estats que sí que
secunden la posició oficial de la UE. El gota a gota de la corrupció (per pressió de llur
opinió pública) i, sobretot, el pànic a enganxar-se els dits si cal intervenir l’economia
espanyola poden propiciar un gir copernicà de la UE que col·lapsaria els centres de
poder del règim i oferiria una finestra d’oportunitat més favorable que les que hem
desaprofitat el 27S del 2015 i el 27O del 2017.
Justificació ponència: la UE no retirarà el seu suport a un soci de la unió, tot i que el
podrà pressionar, com ja està passant.

Esmena número 114

Usuari: usa · Tipus d’Esmena: Addició · Punt: 5.3- El camí internacional · Paràgraf: 7
Text Esmena: Posar èmfasi en el paper de les assemblees exteriors com a veu organitzada a l’exterior de la voluntat del poble de Catalunya i les seves aspiracions democràtiques. Les AE haurien d’assolir major rellevància. El procés d’internacionalització
s’ha de materialitzar en accions concretes i planificades des de les AE i en sintonia
amb el Comitè d’Incidència Internacional, el Comitè d’Incidència Política i el Comitè
Permanent. La comunicació fluïda, l’estreta col·laboració i el suport entre els òrgans
polítics de l’ANC i les AE és clau en aquesta àrea. El suport hauria de ser específic a
cada AE ja que no totes les AE són iguals ni necessiten el mateix tipus/nivell de suport.
Justificació Esmena: L’ANC ha de potenciar i recolzar la feina de les AE. Les AE porten anys sobre el terreny, tenen contactes i saben com moure’s. Per molta experiència
internacional que es cregui que hi ha a Catalunya -fins i tot dins la Generalitat o Diplocat- no aprofitar i col·laborar amb la xarxa d’AE (pels motius que sigui) ens va a TOTS
en contra.
A l’exterior es poden dur a terme moltes accions que poden ser complicades de dur a
terme a Catalunya, sobretot si l’intent de retenir control per part del govern del PP i les
pressions i represàlies continuen. Es pot fer un gran nombre d’activitats:
Crear material videogràfic amb experts internacionals entrevistant-los sobre temes
relacionats que generin debat a l’exterior; per exemple: sobre diferents aspectes
del dret d’autodeterminació; sobre les experiències d’independització d’altres estats; la facilitat a l’hora de crear un banc central;... entrevistes a experts que no
només siguin educatives però a l’hora encoratjadores per a la ciutadania. Es
poden llavors passar per les xarxes socials o penjar externament a blogs o el que
calgui.
Dur a terme proves pilot de mediació de conflicte. Caldria la formació de facilitadors
que posteriorment podrien treballar amb grups a Catalunya.
Finançar accions que el govern de la Generalitat no podrà propulsar a curt termini perquè estarà lligat de mans.
Potenciar institucions i entitats catalanes a l’exterior, totalment independents del govern de Catalunya i per tant amb llibertat d’actuació.
La internacionalització del moviment independentista no s’ha dut a terme de forma
planificada ni a curt ni a llarg termini. S’ha de fer un pla internacional. Hi ha un ventall
increïble de possibles accions puntuals que podrien contrarestar des de l’exterior les
polítiques de manipulació informativa i les campanyes mediàtiques i diplomàtiques espanyoles que tenen com objectiu perjudicar el moviment republicà i crear desànim o
por a la ciutadania a Catalunya.
Justificació ponència: No cal incloure al Full de Ruta les demandes i crítiques, no és
rellevant per als socis.

Esmena número 115

Usuari: graciaperlaindependencia · Tipus d’Esmena: Modificació · Punt: 5.3- El camí
internacional · Paràgraf: 7
Text Esmena: Justificació Esmena: L’ANC no és l’única veu per a difondre la voluntat del poble.. tal i com està expressat en la proposta inicial, sembla que estem dient
això.
Afegir el punt explícit de treballar amb col·lectius de juristes i dels DDHH per compartir
recursos, forces i incidència….és de suposat que tribunals internacionals no estaran
polititzats com els de l’estat espanyol.
Justificació ponència: Les AE son sobiranes. I ja fan aquesta feina d’enllaç.

Esmena número 116

Usuari: santandreu · Tipus d’Esmena: Addició
Text Esmena: 6. Les etapes d’aplicació de les línies estratègiques. Les línies estratègiques desenvolupades a l’apartat 5 es podrien aplicar en les etapes següents:
6.1 Recuperació de la Generalitat, alliberament dels presos i debat constituent.
Per aconseguir el primer objectiu s’han de constituir el parlament i el govern i la Generalitat haurà de governar i recuperar les institucions de les destrosses que ha fet el govern espanyol.
Per a l’alliberament dels presos cal desenvolupar l’estratègia que la ponència desenvolupa a l’apartat 5.2 per aconseguir crear un estat d’opinió favorable a la República i
contra el 155 i les vulneracions dels drets civils, que arribi a tots els racons del país i a
nivell internacional.
El tercer objectiu (debat constituent) ha de començar de seguida i liderat per la societat civil amb la voluntat d’ampliar la base social favorable a la República Catalana, d’acord amb l’estratègia desenvolupada a l’apartat 5.1.
6. 2 Referèndum amb intervenció internacional o dictamen internacional favorable a la
declaració d’independència.
Després de la campanya contra el 155 i les vulneracions dels drets civils per part del govern espanyol caldria reclamar de les Nacions Unides un referèndum d’autodeterminació
supervisat per aquesta mateixa institució, argumentant que l’article 1.2 de la Carta de les
Nacions Unides obliga l’Estat espanyol al reconeixement del dret a l’autodeterminació,
perquè l’ha signat i ratificat aquesta Carta.
Si malgrat les pressions internacionals no es pot celebrar aquest referèndum, implementar la declaració que va fer el Parlament o, si cal, fer una declaració d’independència d’acord amb els criteris establerts pel Tribunal Internacional de Justícia de l’Haia en el cas de
Kosova. Una altra opció possible seria d’aconseguir una opinió favorable a l’autodeterminació d’algun tribunal internacional (Tribunal Europeu de Drets Humans, Tribunal Internacional de Justícia de l’Haia) amb recomanacions explícites a l’Estat espanyol.

ESMENES

En aquesta etapa s’hauria d’aconseguir un posicionament internacional clar que permetés iniciar la implementació de la República
6. 3 Implementació de la República
S’hauria de començar a aplicar la llei de transitorietat jurídica. Això no vol dir que en les
etapes 1 i 2 no es pugui avançar en alguns aspectes la implementació de la República.
Justificació Esmena: L’esmena intenta ordenar les línies estratègiques de la ponència en funció de les possibilitats previsibles.
En una primera etapa, el govern no podrà implementar la República (almenys en el
sentit més complet com pot ser l’aplicació de la llei de transitorietat jurídica), perquè un
enfrontament directe i constant amb l’estat espanyol no permetria governar amb una
mínima estabilitat, necessària per fer arribar l’obra de govern a tot arreu i afavorir l’eixamplament de la base social.
Durant la primera etapa s’ha d’aconseguir crear un estat d’opinió general i consolidat
sobre les irregularitats en l’aplicació del 155 i la vulneració dels drets civils, pràctiques
manifestament il•legals aplicant la mateixa llei espanyola. Això hauria de tenir l’efecte
de limitar la capacitat repressora i enfortir la capacitat de reacció favorable a la República Catalana.
En aquesta etapa, tal com ens recorda Albert Bertrana de l’ACN, la Generalitat tindria
la funció, de preservar la integritat de la Nació catalana en tots el àmbits, el que es coneix en Dret internacional públic com “nation building” (construcció de la nació), funció
que tot i ser d’abast limitat és imprescindible. Pel fet que la Generalitat i el Parlament
siguin institucions autonòmiques de l’Estat espanyol tenen les capacitats limitades.
En aquesta primera etapa es podrien aprovar lleis com la de la pobresa energètica,
que si fossin anul•lades pel Tribunal Constitucional haurien de provocar un rebuig generalitzat, de manera que tothom en pogués saber la causa.
En la primera etapa també es diu que el debat constituent ha de començar liderat per
la societat civil, perquè es considera que el govern s’ha de concentrar en la reconstrucció de les institucions del país. Això no vol dir que el Parlament no hagi d’intervenir
en el debat. Es fa servir el terme «debat» i no «procés» perquè es considera que el
procés constituent correspondria a l’etapa 3.
La primera etapa pot ser llarga, perquè ha de permetre l’acumulació de forces i l’ampliació de la base social. No cal fixar terminis, però s’intueix que l’alliberament dels presos no serà fàcil.
Per començar a aplicar la llei de transitorietat jurídica no n’hi ha prou aconseguint els
objectius descrits a l’apartat 6.1. També cal disposar d’un posicionament internacional
que condicioni l’Estat espanyol a no interferir-ne l’aplicació, tal com s’explica a l’apartat
6.2. És un objectiu difícil, però no impossible. Per exemple, el passat mes de desembre, el GRECO (Grup d’Estats contra la corrupció) del Consell d’Europa va emetre un
informe provisional sobre el compliment de l’Estat espanyol d’unes recomanacions
contra la corrupció proposades pel GRECO, que era molt contundent:
“Cap de les 11 recomanacions s’ha aplicat satisfactòriament, 7 s’han aplicat parcialment i 4 no s’han aplicat.»
Per què l’esmena proposa reclamar un referèndum amb intervenció internacional si ja
vam guanyar un referèndum el dia 1 d’octubre? Perquè malgrat l’èxit aconseguit tant
pel resultat com per la participació, que cal valorar com una gran victòria de l’independentisme, no va tenir el reconeixement internacional, perquè la repressió política
(amenaça a la Junta electoral que en va provocar la renúncia) i policial (brutalitat per
retirar les urnes) no van permetre el desenvolupament d’un referèndum susceptible de
ser reconegut internacionalment.
El resultat positiu d’un referèndum amb reconeixement internacional seria la millor solució, perquè obriria directament la via de la negociació amb l’Estat espanyol.
Però, la intransigència de l’Estat espanyol en aquesta qüestió pot fer que el referèndum no sigui possible i, per això, l’esmena proposa altres possibles alternatives basades en el reconeixement d’una declaració d’independència.
En aquest context no està clar si la declaració d’independència del Parlament complia
els criteris establerts pel Tribunal Internacional de Justícia de l’Haia en el cas de Kosova del 22 de juliol del 2010.
L’opinió sobre la conformitat amb la llei internacional de la declaració unilateral d’independència de Kosova va concloure que la declaració d’independència de Kosova no
violava cap llei internacional.
Essencialment era per dues raons:
1) El Tribunal considerava que la declaració d’independència havia de ser entesa en
el context més ampli, tenint en compte els esdeveniments anteriors a la declaració
d’independència, molt especialment en relació amb l’anomenat «final status process»
(textualment «el procés de situació final», és a dir, que la declaració d’independència
es va fer després d’intentar de totes les maneres possibles un diàleg amb l’estat).
2)...els autors de la declaració d’independència del 17 de febrer del 2008 no actuaven
com una de les Institucions Provisionals d’Autogovern dintre el marc constitucional,
sinó més aviat com a persones que actuaven conjuntament en la seva capacitat com
a representants del poble de Kosovo, fora del marc de l’administració provisional.
La condició 1) la compleix la declaració del parlament de Catalunya perquè el tancament de l’Estat espanyol al diàleg ha estat constant durant molt de temps.
La condició 2) és la que ofereix més dubtes, perquè la declaració la va aprovar el Parlament de Catalunya, que és una institució autonòmica de l’Estat espanyol.
Aquest fet podria suggerir la necessitat d’una declaració d’independència fora del Parlament, per exemple per una assemblea de càrrecs electes.
Justificació ponència: La ponència considera que no afegeix cap concepte nou al
text original i en complica una en part la redacció.
PÀG.55

