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PREÀMBUL 

Aquest preàmbul pretén ser un recordatori de les comissions i tasques de les diverses 

comissions.  

L’equip sorgit del Plenari constituent de 21 de maig de 2016 a Ripoll,  i tal com és 

preceptiu segons l’article 5.2 del reglament de Regim Intern, va crear les comissions al 

següent Secretariat Nacional d’11 de juny a Badalona, tal i com es detalla a 

continuació: 

- Comissió de Gestió Administrativa 

- Comissió de Comunicació  

- Comissió Jurídica i de Seguretat 

- Comissió de Gestió Econòmica 

- Comissió d’Accions sectorials 

- Comissió d’Acció al Territori 

- Comissió d’Incidència Política 

- Comissió d’Incidència Internacional 

- Comissió de Mobilització 

És des d’aquestes comissions on els secretaris nacionals han de dur a terme i vetllar per la 

tasca que tenim tots encomanada: 

1. Millorar la relació entre el SN i les AT, AS i AE, augmentant el nivell de comunicació 
mutu, especialment pel que fa a la transparència dels debats i la feina del SN i 
posant en marxa mecanismes de participació i consulta davant les decisions 
urgents que caldrà adoptar de ben segur.  
 

2. Augmentar la base social de l’independentisme fins assolir la majoria suficient, 
sobretot en base a treballar juntament amb diferents plataformes i moviments que 
pretenguin incidir en aquells aspectes socials, polítics, mediambientals i 
regeneradors de la nostra societat.  
 

3. Potenciar el debat constituent entre la societat, amb la participació de diferents 
entitats i organitzacions socials per definir entre tots com volem que sigui el nou 
estat.  
 

4. Mantenir alta la mobilització social que permeti, en un moment determinat, una 
resposta popular activa i pacífica davant les actuacions que qüestionin les nostres 
institucions, instruments d’autogovern i els valors democràtics.  
 

5. Adoptar una actitud vigilant i, si cal, de pressió respecte els grups polítics i 
institucions pròpies que garanteixi l’acompliment del full de ruta votat 
majoritàriament en les passades eleccions, potenciant la negociació i acord entre 
els diferents actors i evitant les dilacions i l’aigualiment dels objectius.  
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6. Mantenir la independència de l’ANC respecte als partits, com a garantia de la 
llibertat de moviments respecte a aquests i per preservar l’efecte multiplicador de 
la transversalitat cara a la mobilització de la societat.  

 

Cal assenyalar que les diferents comissions, per la seva pròpia natura tindrà una incidència 
diversa tan qualitativa com quantitativament en el grau de compliment de cadascú dels sis 
objectius principals. 
 
També fer constar que algunes de les realitzacions que s’han dut a terme durant aquests 
onze mesos no estaven previstes, algunes d’elles han tingut especial rellevància i han 
esmerçat temps i esforços importants com és el cas de la consulta interna sobre el 
Referèndum. 
 
Aquest informe no és exhaustiu, nomes vol remarcar els aspectes més importants de la 
feina de cadascuna de les comissions pel que fa a la seva tasca en el compliment de 
cadascú dels objectius marcats. 
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INFORME DE LES COMISSIONS 

1.-INFORME DE LA COMISSIÓ ADMINISTRATIVA 

Activitat realitzada: 

La Comissió de Gestió Administrativa (CGA) és una comissió estatutària que pertany a 
l'àrea d'estructura interna de l'ANC.  

Objectiu 

Té per objectiu general organitzar i gestionar l’estructura administrativa i els recursos 
tant humans com materials de l'entitat, creant i desenvolupant les eines de suport 
necessàries per tal de garantir la màxima eficiència i eficàcia de l’organització interna.  

Activitat realitzada 

Específicament des de l’Assemblea General de l’any 2017 s’ha dut a terme les següents 
tasques en els diferents àmbits de la seva competència: 

1. Recursos Humans 

 Actualització de l'organigrama general amb les dependències jeràrquiques i 
funcionals de les persones que treballen a l’ANC, tant dels tècnics com de la 
resta de personal contractat, atès que s'ha ampliat la plantilla. 

 Gestió del personal contractat incloent les tasques de selecció i contractació de 
tècnics comunicació, mobilització i incidència social, així com de personal de 
comptabilitat i d'administració.  

 Continuïtat en les reunions periòdiques amb els treballadors per tal de conèixer 
i fer el seguiment del seu grau de satisfacció.   

 Gestió del personal freelance i becaris. 

 Control i supervisió del personal voluntari que treballa a la seu de l'ANC. 

 Gestió dels recursos materials necessaris per a que puguin desenvolupar les 
tasques. Seguretat en el treball. Formació contínua del personal  

 Coordinació amb les comissions que tenen personal contractat o voluntari, així 
com amb la Comissió de Gestió Econòmica.  

2. Serveis informàtics 

 Continuïtat en les tasques de supervisió i control de les eines informàtiques 
necessàries per al bon funcionament de l'ANC mantenint al dia l’equipament i 
millorant-lo quan ha calgut. 

 Continuïtat en la supervisió i control de l'ús i funcionament de les bases de 
dades, tant les de socis, simpatitzants i col·laboradors, com les específiques de 
campanyes garantint en tot cas el compliment de la LOPD, en coordinació amb 
la Comissió Jurídica i de Seguretat. 

 Actualització el manual d'ús de la base de dades. 

 Realització de les infraestructures necessàries per poder realitzar l'AGO. 

 Coordinació amb totes les Comissions 
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3. Serveis als socis i a les AT, AS i AE 

 Continuïtat en la contractació d’una persona dedicada específicament a 
l’atenció al soci i control de quotes. 

 Tota la tasca organitzativa i de tabulació de resultats de la consulta que es va 
fer al soci sobre la conveniència o no de fer una candidatura unitària per les 
eleccions del 21 de desembre. 

 Continuïtat en el suport a les AT, AS i AE i als socis d’ANC; en la gestió altes, 
baixes, modificacions, canvis de càrrecs, pagament de quotes, gestió 
d'impagats i en l'atenció de la bústia per queixes i suggeriments. 

 Coordinació amb totes les Comissions de l’Àrea Interna.  

4. Procediments de funcionament intern 

 S'han elaborat els Criteris supletoris de funcionament de les territorials i 
sectorials. 

5. Tasques administratives 

 Relació amb empreses externes. Realització i control dels contractes amb 
tercers.  

 Compres i gestions diverses.  

 Suport administratiu a càrrecs orgànics.  

 Coordinació amb totes les comissions.  

6. Documentació i propietat intel·lectual 

 S’han continuat les tasques d’organització de l’arxiu històric en col·laboració 
amb la sectorial de Bibliotecaris-Documentalistes. L'Arxiu Nacional de 
Catalunya s'ha ofert per guardar documentació de l'arxiu històric de l'ANC, s'ha 
fet una tramesa de documents i se n'està preparant una altra. La sectorial de 
Bibliotecaris-Documentalistes donaran suport a l'Arxiu Nacional en aquesta 
tasca de documentació. 

 Manteniment de xarxa informàtica (Intranet) a l’abast dels secretaris nacionals 
i de les comissions.  

 Registre i manteniment de marques i dissenys (conjuntament amb la Comissió 
Jurídica) 

 Coordinació amb totes les comissions.  

7. Recursos materials 

1. S'han realitzat millores funcionals en alguns espais de la seu. 

2. Gestió dels recursos materials necessaris per que es poguessin desenvolupar 
les tasques pròpies de la campanya del 1O i 21D: informàtics, espais, mobiliari, 
etc. 

3. Gestió d'espais, sales per reunions, magatzems, etc. 

4. Coordinació amb les AT, AS, AE amb espais propis llogats en nom de l'ANC.  
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5. Gestió i custòdia del material 

6. Coordinació amb totes les comissions.  

Coordinadors: Manel Porta (fins juny) i Lígia Espejo 
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2.-INFORME DE LA COMISSIÓ GESTIÓ ECONÒMICA 

Com és habitual, des de la Comissió hem fet seguiment dels ingressos, despeses i 

pressupostos de l’entitat, com també de les compres i marxandatge. 

Aquest any ha tingut rellevància el seguiment de la gestió econòmica de diverses 

campanyes, que en diferents moments, han esdevingut claus: 

• Fem Futur 

• Campanya d’estiu/campanya del Sí 

• Campanya unitària 

Hem incentivat la solidaritat entre AT mitjançant el Fons de Solidaritat entre 

Territorials. El que ha permès que moltes AT hagin trobat el finançament necessari per 

tirar endavant projectes que d’altre manera no hagués estat possible. 

Hem col·laborat en la gestió de la Caixa de Solidaritat, que gràcies a les aportacions de 

una quantitat ingent de ciutadans, ens ha permès atendre multes i fiances que 

s’apliquen a la nostra gent, per la raó d’actes o accions a favor de la República de 

Catalunya. 

Per acabar, hem cuidat de la gestió econòmica del 11S de 2017, en especial de la 

fabricació a Catalunya de la totalitat de les samarretes subministrades i podem 

assegurar que ha estat l’any de màxima venda. També el 11S ens vam poder refrescar 

amb l'Aigua del Sí, envasada i etiquetada per l'ocasió. 
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3.-INFORME DE GESTIÓ DE LA COMISSIÓ JURÍDICA I DE SEGURETAT  

L’objectiu principal de la comissió ha estat vetllar per al compliment dels Estatuts, del 
Reglament de Règim Intern (RRI) i del Reglament de Funcionament del Secretariat 
Nacional (RFSN) així com oferir suport i assessorament a totes les actuacions de l’ANC.  

El moment polític i estratègic actual és de gran complexitat, i hem de ser conscients i 
valorar totes i cadascuna de les accions en les quals participem, tenint en compte 
sempre les possibles conseqüències.  

En aquest sentit la missió d’aquesta comissió ha estat la de donar suport a l’estratègia 
política de l’assemblea, amb la màxima garantia jurídica i de seguretat, per generar 
les condicions polítiques i socials per assolir el nostre objectiu, la independència.  

Amb el principi de prevenció, com a eix principal de la comissió per poder assolir amb 
la màxima efectivitat els tres objectius principals: el jurídic, la prevenció i resolució de 
conflictes i el de la seguretat.  

Les funcions de la comissió han estat centrades en l’assessorament i suport en totes les 
qüestions jurídiques, de resolució de conflictes i de seguretat de les comissions del 
Secretariat Nacional, així com de les Assemblees Territorials, Sectorials i d’Exteriors, i 
en definitiva de tots els membres de l’ANC.  

Cal destacar que en aquest període la comissió jurídica ha tingut molts canvis entre els 
seus integrants, per baixes i altes, així com un augment de la quantitat i tipologia de les 
consultes, fet que ens ha portat a treballar de forma més coordinada amb la sectorial 
de juristes i amb juristes externs, especialitzats en cada un dels temes.  

L’augment de la judicialització de la política, de la repressió policial i judicial, així com la 
vulneració dels nostres drets més fonamentals com els de reunió i d’expressió, ha 
obert  

una nova línia de treball dins de la comissió per defensar i denunciar totes aquestes 
vulneracions davant de les administracions o tribunals pertinents.  

Els àmbits d’intervenció de la comissió són :  

 

JURÍDIC  

L’estructura organitzativa de l’ANC, així com la gran quantitat d’actes i àmbits 
d’actuació en els quals hem participat aquest any ha implicat un seguiment i suport 
jurídic constant que ha comprès diferents àmbits del dret. Per aquest motiu, la 
comissió ha treballat amb especialistes de cada matèria, així com amb els membres 
de les diferents sectorials, experts col·laboradors i juristes externs per a poder 
atendre, en cada moment, les necessitats que han sorgit durant aquest mandat.  
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Assessorament a les Comissions i al Secretariat Nacional  

• Assessorament en la preparació dels plenaris del SN, especialment en la redacció 
dels punts de l’ordre del dia, propostes de resolució, esmenes , etc., per tal que els 
plenaris es desenvolupin d’acord amb els Estatuts, el Reglament de Règim Intern (RRI) i 
el Reglament de Funcionament del Secretariat Nacional (RFSN).  

• Supervisió dels contractes i convenis que l’entitat ha subscrit amb diferents 
empreses externes, així com la supervisió de la renovació i/o rescissió de les pòlisses 
d’assegurança que té contractada l’ANC i que pels esdeveniments d’aquest període 
s’han vist afectades.  

• Suport i assessorament a totes les comissions oferint garanties legals, de seguretat i 
prevenció en les diferents accions i informes proposats per les comissions, i sempre 
que aquestes ho han considerat necessari. Sense caràcter decisori, però sí de valoració 
i anàlisi de les conseqüències jurídiques que puguin comportar.  

En aquest sentit hem treballat conjuntament amb les comissions de mobilització i 
d’incidència política per coordinar la seguretat dels diferents actes i mobilitzacions 
realitzades aquest any, que han estat molt nombrosos i, que com sempre, han estat un 
èxit en l’àmbit de seguretat i ordre, sense cap mínim incident.  

La Comissió ha intervingut, en relació a l’11 de Setembre, en els següents temes: 
Revisió de l’assegurança específica contractada amb motiu dels actes de la Diada, 
gestions amb l’Ajuntament de Barcelona per l’obtenció de permisos, gestions diverses 
davant l’aparició de falsificacions de les samarretes i la seva comercialització, així com 
la revisió i actualització dels documents de cessió dels drets de reproducció i d’imatge.  

 Suport jurídic i legal amb coordinació amb les altres comissions del secretariat 
per la realització de diferents campanyes com la de Fem Futur, Pacte Nacional pel 
Referèndum, Caixa de Solidaritat, Campanya del Sí, Referèndum, Eleccions 21 D.  

 Referèndum, davant la convocatòria del Referèndum la comissió jurídica ha 
estat l’encarregada de: 

o Seguiment i suport jurídic a les assemblees territorials per les diferents 
identificacions, requeriments i confiscacions sofertes durant el període de la campanya 
del Sí al Referèndum.  

o Realització i presentació de la denúncia per l’ordre de tancament per part de la 
Guàrdia Civil dels webs de l’ANC, sense avís ni notificació prèvia i sense resposta per 
part dels operadors al nostre requeriment.  

• Prevenció i mediació en la resolució de conflictes interns i/o externs, respectant 
sempre el caràcter reservat d’algunes de les qüestions que es puguin plantejar, 
facilitant el diàleg i el consens entre les parts implicades, hem intervingut en diferents 
mediacions entre membres de les assemblees territorials, sectorials i d’exteriors, 
ajudant a les parts implicades a resoldre les seves dificultats de gestió o de 
coordinació, amb la voluntat de millorar les relacions entre els òrgans coordinadors de 
les assemblees.  

• Representació de la comissió al grup de treball de Procés Constituent, a la Comissió  
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Organitzadora de l’AGO, al grup de treball de juristes per la Independència i suport a la 
resta de les comissions en tot allò que se’ns ha demanat.  

• Vetllar i denunciar, quan ha estat necessari, conductes i comentaris injuriosos, 
irrespectuosos, amenaçadors o intimidatoris, directament dirigits contra l’ANC.  

- Realitzar coordinació setmanal amb el Comitè Permanent de les diferents accions i 
intervencions de la comissió, per poder valorar-les conjuntament amb la resta de 
coordinadors.  

- Realitzar i fer el seguiment dels diferents documents, contractes i bases de concurs 
que ens han sol·licitat les diferents comissions i/o assemblees territorials i sectorials.  

 

Assessorament a les assemblees Territorials, Sectorials i Exteriors  

• Reforçar la comunicació i informació amb les assemblees i amb les seves 
coordinadores per poder compartir amb la comissió qualsevol dubte, preocupació o 
incidència, tant de l’àmbit jurídic com també de la seguretat. S’ha fet l’actualització 
dels informes de comunicació amb les AT, AS i AE i hem atès totes les qüestions 
plantejades a la comissió en temps i forma correctes.  

• Donar resposta a les consultes realitzades pels socis i sòcies a través del correu de 
comunicació interna sempre que entrin en el marc de competències de la comissió.  

• Suport i assessorament jurídic específic necessari per a les diferents activitats i actes 
que ha organitzat l’ANC, o en els que hem participat vetllant per una òptima realització 
de les activitats i, assegurant-nos que en cap cas, puguin perjudicar, directament o 
indirectament, a l’associació ni als seus membres. S’han realitzat diferents 
assessoraments, especialment en la tramitació de permisos, llicències, gestió 
d’esdeveniments, cessió de drets d’autor, drets d’imatge, recollida de signatures, 
realització de formularis i d’altres qüestions jurídiques requerides a la comissió.  

L’ANC és una entitat molt extensa, formada per milers de persones, alguns d’ells 
advocats, juristes, experts i coneixedors d’algun dels diferents camps que conformen el  

dret i, per tant, hem aprofitat aquest enorme capital humà per a satisfer les 
necessitats jurídiques de l’entitat. A tal efecte, estem en contacte permanent amb la 
sectorial de Juristes per a la Independència, amb els quals mantenim una bona 
col·laboració en la gestió de consultes específiques que des de la comissió no podem 
atendre, així com compartint articles i informes de l’àmbit jurídic.  

 

Protecció de dades  

L’objectiu principal d’aquesta àrea de treball ha estat centrat en la supervisió del 
compliment de la normativa de protecció de dades en relació a tots els fitxers dels 
quals la nostra entitat n’és titular, donant suport a totes les comissions i assemblees 
per poder realitzar la recollida de qualsevol dada seguint les directrius de la LOPD. Un 
cop analitzada la nostre gestió hem treballat amb la Comissió d’Administració i amb 
Gerència per a garantir l’efectiva implementació de la seguretat requerida. En aquesta 
tasca seguirem comptant amb l’assessorament extern de Faura-Casas.  
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Seguiment dels procediments sancionadors i dels recursos contenciós-administratius  

que es tramiten en matèria de protecció de dades així com la intervenció en els 
procediments del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de l’Audiència Nacional.  

 

Codi ètic  

Seguiment del compliment del Codi ètic aprovat pel Plenari del Secretariat Nacional 
del 14 de gener de 2017 a Sant Feliu de Llobregat i que es va ratificar a l’AGO 2017  

 

RESOLUCIÓ CONFLICTES  

Prevenció, mediació i resolució de conflictes  

Entenem el conflicte com una part natural de les relacions humanes. El conflicte en si 
mateix no és ni positiu ni negatiu, ho pot ser en tot cas la forma que escollim per 
resoldre’l perquè, gestionat amb eficiència i eficàcia, pot ser una oportunitat de millora 
i/o de canvi. En aquest sentit hem realitzat les següents accions:  

• Suport i assessorament a les comissions, assemblees i en general a tota l’ANC, per 
treballar en la prevenció dels conflictes i en la resolució dels mateixos de forma 
consensuada.  

• Mediació de conflictes, hem fomentat la mediació en tots aquells conflictes 
susceptibles de resoldre’s mitjançant acords , estalviant en la mesura del possible la 
intervenció de la CDRC, i fent el seguiment dels acords entre les parts millorant així les 
dinàmiques de gestió de les coordinadores, comissions, vetllant sempre per defensar 
els interessos de l’ANC.  

• Reforçament i assessorament a la Comissió de Resolució de Conflictes:  

L’ANC disposa d’una CDRC formada per professionals voluntaris i amb formació i 
experiència jurídica i en mediació i resolució de conflictes, disposats a fer-se càrrec 
d’una de les qüestions més controvertides de l’entitat com són els conflictes i les 
eventuals infraccions que es puguin cometre així com del règim sancionador previst en 
el nostre Reglament de Règim Intern.  

 

SEGURETAT  

• Establiment de mecanismes i instruments de protecció i de reacció organitzacionals, 
molts dels quals, per la seva naturalesa i efectivitat, hauran de tenir el caràcter de 
confidencial i reservat.  

• Hem adoptat mesures de prevenció per anticipar-nos a alguns dels riscos o 
amenaces que poden incidir en la nostra organització i, si s’escau, estar a punt per 
reaccionar amb rapidesa.  

• Seguiment i adaptació del servei de seguretat que protegeix les instal·lacions i de les 
persones de la seu central de l’ANC.  

• Seguiment, adaptació i millora dels sistemes de seguretat de les telecomunicacions, 
internet i bases de dades, especialment tenint en compte que en els mesos vinents és  
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previsible que es pateixin atacs per sabotejar i piratejar aquests sistemes.  

• Garantir la seguretat dels actes organitzats per l’ANC, mitjançant la coordinació i 
col·laboració amb Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, en el cas que en la població 
on se celebri l’acte en disposi, i, amb la Direcció General d’Administració de la 
Seguretat (DGAS).  

• Reforçar la comunicació amb les AT i AS perquè comuniquin a la seu central de l’ANC 
qualsevol acte o concentració que convoquin per tal de realitzar les comunicacions 
legalment previstes i així evitar possibles sancions, especialment davant la Llei 
Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana que preveu sancions en cas de no fer-
les.  

• Elaboració del Pla de seguretat i autoprotecció pels grans esdeveniments 
organitzats per l’ANC.  

 

 Avaluació Aspectes positius  

• L’augment de consultes realitzades per les diferents comissions i assemblees, fet que 
entenem que ens permet treballar molt millor els temes vinculats amb l’àmbit de 
protecció de dades, de prevenció de conflictes interns i externs, així com amb els 
aspectes de seguretat. En aquest sentit, aquest darrer any hem atès moltes més 
consultes de les assemblees, principalment per la realització de la campanya del 
Referèndum i de les eleccions del 21 de desembre.  

• Bona col·laboració amb la Sectorial de juristes i amb els experts externs que hi 
col·laboren, afegint qualitat i expertesa a la comissió.  

• Bona gestió de les diferents mediacions, amb resultats òptims per les parts 
implicades, i pel bon funcionament de la nostra entitat, i amb seguiment dels acords 
presos.  

• Bona coordinació amb les diferents comissions, especialment en els aspectes de 
seguretat de les nombroses mobilitzacions que hem tingut aquest mandat.  

• Molta implicació amb la resta de comissions i grups de treball  

 

Aspectes a millorar  

• L’augment de les consultes a la comissió, el fet de ser pocs membres a la mateixa, 
així com l’especificitat d’algunes de les demandes ens ha ocasionat en algun moment 
un temps de resposta més llarg del que seria desitjable.  

• Millorar la prevenció i la redacció d’un manual de bones pràctiques que estigui a 
l’abast de totes les comissions i assemblees, per millorar els aspectes jurídics i de 
seguretat.  

• Millorar la comunicació amb les assemblees per poder fer consultes i resoldre 
dubtes de forma preventiva, per aconseguir una millora del funcionament intern i 
estalviant problemes posteriors.  
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4.-INFORME DE LA COMISSIÓ D’INCIDÈNCIA POLÍTICA 

INFORME D’ACTIVITAT 

Resum de l’acció desenvolupada 

Contactes amb entitats/partits: Mantenir i donar continuïtat a la comissió d’enllaç amb 
Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència. Donar continuïtat a 
la Taula de forces polítiques i socials per l’Estat propi (TEP), per tal de mantenir les 
relacions polítiques amb els principals actors del procés d’independència. En aquest 
mateix sentit, mantenir les relacions amb les principals institucions del país. 

Suport als inhabilitats. 

Referèndum: Consideració dels escenaris i l’evolució de la relació dels principals actors 
del procés. Contactes amb el Pacte Nacional pel referèndum. 

11 setembre: Relacions institucionals per assegurar la participació del màxim nombre 
d’entitats a la manifestació de l’11 de setembre, amb la màxima transversalitat i 
diversitat. Creació i revisió del relat. 

Consell federal dels Països Catalans: Participació en accions i relació institucional. 

Projecte Incidència Política al Territori: Ronda de sessions de debat al territori, 
inicialment per al referèndum per a la comunicació àgil entre ATs i la Comissió 
d’Incidència Política per tal de canalitzar el debat polític existent al territori i que no 
arribava a la Comissió d’Incidència Política. 

Campanya de defensa de les institucions. Seguiment i consideracions per a la 
Campanya de defensa de les institucions. 

Campanya del Sí al Referèndum: Contactes institucionals per la campanya conjunta del 
Sí al Referèndum. Campanya de recollida d’aportacions de les ATs, ASs i AEs per a la 
Campanya del Sí. 

Construcció del missatge polític i de l’estratègia política de l’entitat. 

Construcció de la Caixa de Solidaritat. 
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5.-INFORME DE LA COMISSIÓ D’ACCIÓ AL TERRITORI 

El context polític en què ens hem mogut en aquest 2017-18 ha estat sens dubte el 
Referèndum de l’1 d’octubre i les seves conseqüències polítiques i judicials. Durant 
aquest període ha quedat demostrat que l’Estat espanyol no està disposat sota cap 
concepte a acceptar cap argument democràtic i que farà tot el que calgui per evitar la 
independència de Catalunya.  

Sota aquesta premissa ens hem mogut en tres contextos que podrien quedar inclosos 
en tres períodes ben determinats: 

 

1. Preparació del Referèndum de l’1 d’octubre. Fins al juny de 2017. La campanya Fem 
Futur, fou una campanya dissenyada amb l’objectiu d’incrementar la majoria social per 
guanyar el referèndum, que es desenvolupà sense dificultats arreu del territori però 
majoritàriament en les zones prioritàries.  

A més a més, aquesta campanya ens ajudava a aconseguir els intercanvis de recursos, 
tant econòmics com de voluntaris, entre els territoris, així com, promocionar el 
contacte més directe amb les AT. En aquest sentit, l’objectiu s’ha assolit parcialment. 

Per primera vegada es va passar una enquesta a les AT i AS després de la campanya 
perquè la valoressin, tant a nivell d’impacte, com de materials subministrats i 
continguts. Les conclusions que es van extreure de l’enquesta van ser: 

* Es constata una diferència absoluta entre el nombre de respostes de les 
Assemblees Territorials de zones prioritàries (fonamentalment, de l’Àrea 
Metropolitana i el seu entorn) i el baix nombre de respostes de les AT de zones 
no prioritàries.  

* La valoració de les AT de les zones prioritàries, de la campanya en general, és 
prou positiva, 3,3 sobre 5.  

* Hi ha tres elements de la campanya que surten més ben valorats que la resta 
que són: La qualitat de l’argumentari (3,6), les accions al carrer (3) i la formació 
(3). 

* Cal notar que només el 25,9% de les AT que van contestar van dir que s’havien 
incrementat el seu nombre de voluntaris arran de les crides i de les sessions de 
formació.  

 

2.- Campanya del Referèndum de l’1-O. Juny-setembre. La campanya d’estiu i la 
d’explicació del referèndum per diputats de Junts pel Sí arreu del territori són els 
exponents d’aquesta etapa.  

CAT s’implica directament en l’organització d’actes arreu del territori, la cerca de 
ponents i l’organització de les xerrades de Junts pel Sí fins al dia del referèndum.  

Durant tota la campanya, des de CAT, se segueixen fent crides de voluntaris per ajudar 
a les AT prioritàries que sol·liciten suport. 
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El 20-S representa un punt d’inflexió en l’actuació repressiva del l’Estat espanyol i la 
resposta espontània de la societat civil. Es passa d’una repressió continguda a una 
repressió activa contra el Govern legítim de la Generalitat i a una intimidació de la 
societat civil. Davant del fracàs per obtenir informació i dades fiables sobre la 
preparació del referèndum, l’Estat espanyol passa a actuacions judicials cap a alts 
càrrecs de la Generalitat de Catalunya i el Govern.  

 

3.- El Referèndum. Èxit sense precedents en les votacions tot i les dificultats. Com a 
conseqüència dels resultats, i en un entorn molt complicat, s’inicia una campanya 
curta, de 48 h, on els parlamentaris es distribueixen per Catalunya per exposar les 
passes que seguiran a la proclamació de la República el dia 27-O. 

L’Estat mostra la seva cara real i perpetra un cop d’estat. Comencen les persecucions 
polítiques i judicials, que ja s’havien iniciat amb els empresonaments d’en Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart el 16 d’octubre. Una part del Govern passa a l’exili, entre ells el 
President, i la resta que es queden a Catalunya són empresonats o deixats en llibertat 
sota fiança. A hores d’ara el Vicepresident i el conseller de Governació resten a la 
presó. En resposta a aquest cop d’estat i per la lluita pel restabliment del Govern de la 
Generalitat i el Parlament legítims, s’inicia la campanya de les eleccions del 21-D. En 
una primera instància, a partir dels resultats de la consulta feta als socis, s’inicien 
consultes amb els partits per formar una candidatura unitària, que no va reeixir. Per 
aquest motiu, es decideix treballar conjuntament amb les candidatures per guanyar 
aquestes eleccions il·legítimes, cosa que s’assoleix un altre cop amb l’obtenció de la 
majoria absoluta.  

Ara ens trobem en una situació on l’Estat, en la seva dinàmica colpista, no n'accepta 
els resultats i pretén deslegitimar el que ha votat el poble de Catalunya. A més a més, 
activa la repressió judicial amb actuacions fora de la seva pròpia llei i constitució, 
utilitzant com a ostatges els presos polítics i perseguint qualsevol persona que s’hagi 
manifestat legítimament en contra de les seves imposicions.  

En aquest context neix la campanya Prou Ostatges, que s’engegarà al febrer i que 
representarà el punt de partida d'un dejuni col·lectiu.  

Les properes eleccions a l'SN marcaran l’orientació i el treball de la CAT en els propers 
dos anys. 

No volem acabar aquest informe sense expressar el nostre agraïment al Narcís Turull, 
el tècnic que ha estat sempre al peu del canó, aguantant les nostres indicacions, 
atenent les nostres demandes, gestionant milers de correus fins i tot fora d'horaris de 
feina, de fet, molt sovint. Moltes gràcies per la feina feta, Narcís! 
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6.-INFORME DE LA COMISSIÓ INCIDÈNCIA INTERNACIONAL 

Objectiu del document  
 
L’objectiu del present informe és avaluar les activitats realitzades per la Comissió 
d’Incidència Internacional (CII) i les Assemblees Exteriors de l’ANC (AE), coordinades 
pel CAEC, en el període transcorregut des de l’AGO 2017 fins a la data. S’emmarca la 
necessitat de retiment de comptes davant les bases de l’ANC. 
 

1. Membres de la Comissió d’Incidència Internacional 
 
La Comissió està formada per: 
 

- Secretaris Nacionals: Hadar Ayxandri, Francesc Bellavista, Montse Daban, Arnau 
Galobardes, Belén Murillo i Francesc Sánchez Benas. Francesca Ferreres s’en va 
donar de baixa el mes de novembre per renúncia al càrrec de Secretària Nacional. 

- El membre del secretariat del CAEC: Jofre Rocabert 

- El tècnic de suport a la Comissió d’Incidència Internacional: Christophe Bostyn. 
 
Ocasionalment participen a les reunions voluntaris, col·laboradors i altres membres de 
l’equip tècnic de la Comissió, així com membres de les AE i assessors externs segons 
l’ordre del dia i els projectes que es treballin.  
 
Aquesta integració de personal que per interessos o especialitat formen part de la 
Comissió, permet abordar de forma enriquidora els diferents projectes que té la 
Comissió i potenciar les accions amb altres actors. L’objectiu és continuar i reforçar la 
internacionalització del procés d’independència de Catalunya, tot buscant empatia i 
aliances principalment en tres escenaris: gent, premsa i polítics. 
 

2. Adequació del nombre de membres de la Comissió a les tasques que ha de 
realitzar i a l’assoliment d’altres objectius 

 
La Comissió d’Incidència Internacional ha comptat des dels seus inicis amb un nombre 
de membres relativament baix en comparació amb altres comissions. En els primers 
anys l’activitat de l’ANC es va desplegar naturalment en l’acció al territori. El 2014 va 
començar el procés de creació de les Assemblees Exteriors (AE), que han contribuït 
molt a la visibilització i acció exteriors. Mitjançant una modificació dels estatuts, el 
2016 les AE s’integraven en les estructures internes del Secretariat Nacional amb dos 
representants. Malgrat això, no es va produir una major afluència de membres del SN. 
 
L'objectiu de la Comissió d'incidència internacional sempre ha estat dual:  
 

1) continuar fent conèixer arreu del món la situació política de Catalunya i  

 
2) establir lligams i relacions de caire paradiplomàtic per potenciar complicitats i 
suport en el procés d’independència.  
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Aquests objectius es treballen a través de:  
 

- Els projectes de la mateixa comissió, coordinats amb el CAEC i les AE 

- L’Equip de Comunicació i Premsa internacional 

 

La progressiva internacionalització del procés, especialment a partir de l’acceleració 
dels esdeveniments polítics dels darrers mesos, ha provocat un desequilibri entre les 
necessitats objectives i les capacitats de la Comissió. 
 
Tot i l’èxit de la manifestació del 7 de desembre a Brussel·les, coordinada de forma 
multidisciplinar amb altres comissions i entitats, en general la resposta de la CII a tots 
aquests reptes s’ha vist limitada per les seves reduïdes dimensions. Calen més 
Secretaris Nacionals amb fluïdesa en altres idiomes per atendre les peticions de 
premsa internacional. També per poder distribuir funcions que es puguin desenvolupar 
en equips de treball suficients per projecte. De cara al futur caldrà reforçar-la per fer 
front a les noves necessitats estratègiques i operatives. 
 
En general els membres de la Comissió participen de forma regular a les reunions. Hem 
d’identificar però si les persones que per sistema falten a moltes d’elles ho fan per 
problemes tècnics i de desplaçament o per desinterès. 
 
 

3. Treball de la Comissió  
 
A) Feina de l’equip de Comunicació i Premsa Internacional 
 

Aspectes positius 
 
Fem recerca i seguiment de mitjans internacionals i de notícies sobre Catalunya que 
poden ser d’interès internacional per tal d’identificar periodistes i líders d’opinió, així 
com també les línies argumentals  

Gràcies a la Comissió de Comunicació, s’ha intensificat la relació directa amb 
corresponsals i periodistes internacionals i, sobretot amb les agències mundials 
d’informació. Això s’ha evidenciat amb la cobertura que van fer els periodistes 
internacionals acreditats i les principals agències de notícies mundials de la 
manifestació de l’11S, el referèndum de l’1O i els esdeveniments polítics que se’n van 
derivar. Les notícies, entrevistes i declaracions de membres del SN va arribar en directe 
a les redaccions de TV i premsa mundials.  

Vigilem i verifiquem les notícies que es publiquen per assegurar-nos que no s’estan 
publicant coses contràries i intervenim a través de la rèplica directa, contactant amb 
els periodistes que ho han escrit o a través de prescriptors locals o bé potenciant la 
publicació d’articles d’opinió als mitjans. 
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Compartim notícies positives i generem opinió per les xarxes, especialment a través 
del perfil de Twitter ANC Internacional, gestionat pel tècnic de la Comissió. 

Mantenim activa i actualitzada la base de dades de contactes de mitjans 
internacionals. 

Donem suport logístic, proveïm contactes i persones per entrevistar, informació de 
fons, i més. 

Atenem persones i col·lectius interessats en l’ANC i organitzem rodes de premsa que 
mantinguin l’interès sobre el procés. 

Divulguem les accions que fan les AE a través de xarxes internacionals i la coordinació 
amb premsa nacional en diaris locals.  

 

Tota aquesta feina es du a terme també tenint en compte els criteris de Comunicació 
nacional amb qui es treballa de forma coordinada, i pivotant sobre la bona feina 
professional del tècnic de la Comissió. 

 
Aspectes a millorar 
 
La Comissió hauria de millorar en els següents aspectes: 
 
1) Potenciar el paper de les Assemblees Exteriors en l’aspecte comunicatiu, invitant-

les a omplir regularment de continguts actualitzats la nova versió de la web 
www.catalanassembly.cat. 

 
2) Treballlar més estretament amb la Sectorial de Traductors per disposar de material 

divulgatiu en diversos idiomes amb més celeritat i regularitat. 
 
3) Augmentar la disponibilitat de Secretaris Nacionals per atendre visites i mitjans 

internacionals. 
 
4) Adequar les directrius que es donen al tècnic de la Comissió, un professional 
competent que podria donar més rendiment amb línies d’actuació més clares i 
confiant-li l’execució de projectes i accions. 
 
 
B) Projectes de la Comissió i activitats 
 
Vot exterior 
 
Amb vistes a la celebració del referèndum d’autodeterminació de l’1O la Comissió va 
tornar a engegar la campanya de potenciació del vot exterior. A diferència de les 
eleccions plebiscitàries del 27S de 2015, en què el vot exterior es vehiculava pel 
procediment de vot pregat, que amb totes les traves burocràtiques conegudes tenia al 
menys un procediment reglat, el referèndum suposava tot un repte organitzatiu també 

http://www.catalanassembly.cat/
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pel vot exterior. Es va fer campanya pel sí i al mateix temps divulgativa dels 
procediments previstos perquè els catalans residents a l’estranger poguessin exercir el 
dret democràtic de votar. Amb aquests objectius es va crear la pàgina web 
www.votexterior.cat on es redirigien les nombroses consultes rebudes i els membres 
de la Comissió també van explicar els detalls del vot exterior a les reunions de les AT 
que ho sol·licitaven. Les Assemblees Exteriors van fer també una gran labor de 
campanya i divulgació en xarxa i els seus països de residència. 
 
A les eleccions del 21D es va tornar al procediment de vot pregat regulat per la LOREG. 
En conseqüència, es va adaptar la web www.votexterior.cat per oferir la informació 
pertinent als electors amb el títol “Mobilitzem el vot exterior. Ratificació de la 
República Catalana 21D i en contra del 155”.  
 
Es van seguir denunciant tant el mecanisme ineficient del vot pregat com les 
intolerables traves burocràtiques dels serveis consulars espanyols per impedir l’exercici 
del vot als catalans residents a l’estranger. 
 
La Comissió va col·laborar amb les sectorials exteriors de partits polítics en la operació 
anomenada “Catalans al Món”, per garantir la presència d’apoderats en tots els 
consolats possibles per fer el seguiment in situ de les votacions, recollida de vots i 
aixecaments d’acta. Així mateix, atès que el recompte de vots procedents de l’exterior 
s’efectuava amb posterioritat a la data del 21D, també es va assegurar la presència 
dels nostres observadors en les Delegacions Provincials. 
 
El 21D la participació va ser de l’11,94% (27.231 vots), la més alta mai enregistrada a 
l’Estat espanyol des que existeix el vot pregat, amb el 54,13% dels vots per les forces 
independentistes.  
 
 
Manifestació del 7 de desembre a Brussel·les 
 
Al mes de novembre la situació personal i política del govern legítim a l’exili va suscitar 
una onada de solidaritat i suport que demanava una manifestació a Brussel·les. 
Recollint aquesta demanda popular, la Comissió va reaccionar ràpidament presentant 
un projecte al Secretariat Nacional. Constituïa tot un repte que es va entomar des de 
l’ANC conjuntament amb Òmnium Cultural i l’equip de mobilització per xarxes 
anomenat OmplimBru. L’objectiu d’aquesta acció inèdita per l’ANC era triple: 
 

- Mostrar suport i solidaritat multitudinaris amb els membres del Govern a l’exili i els 
presos polítics 

- Reclamar a les institucions europees i al món el respecte per la democràcia i els 
drets humans a l’Estat Espanyol (amb el lema “Wake Up Europe”/Desperta Europa) 

- Arrencar amb força des de Brussel·les la campanya electoral que començava 
oficialment dos dies abans. 

 
Es van constituir dins de l’ANC i en coordinació amb els altres actors implicats uns 
equips multidisciplinaris, en particular amb les Comissions de Comunicació i 

http://www.votexterior.cat/
http://www.votexterior.cat/
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Mobilització. Cal destacar també la participació indispensable i eficaç de l’Assemblea 
Exterior de Brussel·les, que va assumir la preparació i execució de les tasques sobre el 
terreny. Malgrat les dificultats del repte majúscul de manifestar-nos massivament a 
1.300km de casa, la operació es pot considerar que va resultar un èxit sense 
precedents. Durant tres dies la capital d’Europa, així com altres ciutats belgues, es van 
omplir de catalans amb estelades, colors grocs i exhibint un civisme exemplar que va 
rebre les felicitacions d’institucions locals i premsa internacional. Sense cap mena de 
dubte constitueix el projecte de més envergadura i impacte que ha impulsat la 
Comissió d’Incidència Internacional des dels seus inicis. Amb la col·laboració de tothom 
i la mobilització impressionant del sobiranisme. 
 
Altres projectes i activitats  
 
1) Lobbying continu. La Comissió procura fer de forma continuada activitats de lobby a 

través de les relacions amb tot tipus d’actors internacionals, tant privats com 
públics, mitjançant cartes, reunions i actes diversos. Cal esmentar en aquest 
aspecte les cartes enviades a la tardor al President de la Comissió Europea i cinc 
comissaris exposant-los la situació política a Catalunya, fent particular esment al 
dèficit democràtic, la negació dels drets fonamentals i la repressió de l’Estat. També 
les reunions mantingudes a Roma amb la Fondazione Basso, especialitzada en el 
dret d’autodeterminació, el Grup d’Amics de Catalunya del Parlament Federal suís o 
l’enfortiment continu de relacions amb la European Free Alliance a Brussel·les. 

 
2) Campanyes. La Comissió organitza sovint petites campanyes a les xarxes socials, 

com per exemple la #SupportCatalonia, feta a mitjans d’octubre i dirigida als pobles 
d'Europa. S’enviaven correus electrònics generats de manera automàtica des de 
l’ANC als seus dirigents arran dels fets que anaven succeïnt. Va resultar en desenes 
de milers de cartes en moltes països.  

 
3)  Actes. La Comissió ha anat muntant actes a diferents llocs. A tall d’exemple podem 

citar el debat de Bilbao en suport del Referèndum d’Autodeterminació -organitzat 
conjuntament amb ANC-Euskal Herria i l'equip de comunicació el debat a Bilbao, 
amb ponents bascos com Joseba Egibar i catalans com Jordi Sànchez, Jona Tardà i 
Jordi Turull , i que va tenir bon ressò als mitjans catalans i espanyols. 

 
4) Suport en mobilitzacions. En cada manifestació de l’ANC la Comissió hi dóna suport 

per cuidar el vessant internacional, convidant personalitats estrangeres i atenent 
premsa i mitjans internacionals. 

 
5) Madrid. L’Assemblea Exterior de Madrid, amb la Secretària Nacional Belén Murillo 

al capdavant, a més d’organitzar actes sobre el dret d’autodeterminació, col·labora 
amb diferents entitats madrilenyes favorables al dret a decidir. En totes les 
compareixences de polítics i ciutadans catalans independentistes davant els 
tribunals l’ANC-Madrid hi ha estat present per mostrar la solidaritat que es 
mereixen. 
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Projectes en curs 
 
La Comissió rep propostes i avalua projectes contínuament. En aquesta fase del procés 
on tothom comparteix que la internacionalització del procés és clau, es preparen 
projectes orientats a les activitats paradiplomàtiques, de pressió democràtica als 
organismes internacionals i en clau d’escalada judicial internacional. 
 
 
Valoració final i perspectiva de futur 
 
La Comissió d’Incidència Internacional ha estat tradicionalment una estructura 
numèricament menor i sovint poc vinculada amb la resta de comissions. Com no podia 
ser d’una altra manera, les activitats de l’ANC s’han focalitzat en el territori català, amb 
la mobilització com a eix central.  
 
Durant l’etapa avaluada s’ha posat clarament de manifest que la internacionalització 
és una necessitat estratègica i operativa de primer rang. L’ANC ha demostrat amb la 
manifestació a Brussel·les que que ocasionalment pot fer coincidir l’eix central 
mobilitzador amb l’estratègia internacional, però és evident que no aquest tipus 
d’accions es poden repetir amb la regularitat i les capacitats que tenim al territori. 
 
Atès el nou escenari polític, cal definir i potenciar línies de treball en l’àmbit 
internacional basades en altres conceptes més enllà de la comunicació, el vot exterior 
o la coordinació necessària amb les Assemblees Exteriors. S’ha d’ampliar la caixa 
d’eines perquè respongui als reptes que enfrontem.  
 
L’aplicació il·legal de l’article 155 ha suposat la supressió de tota l’acció internacional 
institucional, amb el desmantellament de les delegacions exteriors i el Diplocat, així 
com el control de la Conselleria d’Exteriors per part de l’Estat. L’ANC no ha de fer acció 
institucional però d’alguna manera ha de contribuir a suplir aquesta mancança 
imposada. És per tant convenient potenciar les capacitats de l’ANC pel que fa a la 
incidència paradiplomàtica o per endegar campanyes de signatures massives a escala 
europea com, per exemple, les iniciatives legislatives ciutadanes adreçades al 
Parlament i la Comissió Europees. A més, l’estratègia d’escalada judicial prevista  al Full 
de Ruta exigeix disposar o col·laborar molt estretament d’equips d’anàlisi jurídica 
experts en dret internacional. Són apunts sobre les necessitats de futur que, si s’escau, 
haurà d’entomar el nou Secretariat Nacional. 
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7.-INFORME DE LA COMISSIÓ DE MOBILITZACIÓ 

Continguts: 

1. Valoració  

2. Resum d’accions i mobilitzacions 

3. Conclusions 

 

 

1.Valoració 

Sense cap mena de dubte aquest període ha estat ple d’activitat pel que respecta a la 

comissió de mobilització de l’ANC.  

De fet, des de que vam sortir al carrer el 11 de setembre de 2017, les concentracions 

han estat una constant per part de la nostra entitat ( 20/10/2017,  13/11/2017,  

15/12/2017,  16/12/2017,  6/2/2017, etc...)  

Totes aquestes son dates anteriors a la data que compren aquest informe, en que ens 

hem vist obligats a sortir al carrer, quasi sempre davant de la estratègia del govern 

espanyol de portar als tribunals qüestions purament polítiques, i que posa en 

antecedents, tota la feina que hem fet des de les hores fins ara. 

Hem de tenir present que les circumstancies polítiques han condicionat, en gran 

mesura, les mobilitzacions que hem fet, no sols per actuacions judicials, si no per 

poder anar a una totes les entitats que ens hem vist implicades fins ara. Pot ser ens ha 

faltat contundència en alguns moments. 

Estem segurs que hem comès molts errors durant la creació i consecució de les 

accions, però també ho estem, del grau de comprensió per part de qui ens demana  

que ens posem a treballar i que no defallim en la consolidació de la República 

Catalana. Els mateixos i mateixes que no ens fallen mai quan els convoquem i que fan, 

sense cap mena de dubte, que les nostres propostes acabin sent un èxit darrera  un 

altre, i aquests errors es dilueixin en el resum final. 

No puc obviar la impressionant feina que es fa des de el voluntariat d’aquesta entitat. 

De fet es com fer-nos un homenatge a tots plegats, ja que excepte el equip tècnic, tots 

som voluntaris, però si volem filar prim inclús els nostres tècnics son en gran mesura 

voluntaris, ja que hi dediquen moltes més hores de les que haurien de dedicar. Això sí 

aquests petos, generalment verds, que portem descol·loquen als nostres rivals, que no 

acaben d’entendre el grau de compromís i donen força i respecte a l’Assemblea. 

Finalment, també volem agrair l’immens esforç i compromís de tots aquells/es que es 

mobilitzen contínua i diàriament, per exemple organitzant autocars, ja que sense ells 

gran part del que fem perdria sentit. 
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2.Resum d’accions i mobilitzacions 

Mollet del Vallès,  Diumenge 19 de març de  2017 (Fem Futur) 

Dintre de la campanya ¨Fem futur¨ que va ser una proposta de la Comissió d’accions al 

territori, vam continuar la nostra funció, que no era un altre que la de muntar l’acció 

que donava pas a el tema del mes. 

 

Tarragona, dissabte 8 d’abril de 2017 (Fem Futur) 

Accions localitzades a la rambla de Tarragona dissabte a la tarda. 

 

Granollers, 29 d’abril de 2017 V AGO 

Sense dubte una de les assemblees ordinàries més festives e il·lusionants  davant les 

perspectives del referèndum. 

 

Barcelona, 8 de maig de 2017. Acompanyament al TSJC 

Acompanyem a Carme Forcadell i Anna Simó al les portes del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya. Campanya “Love Democracy” 

 

Barcelona, 12 de maig de 2017. Acompanyament al TSJC 

Acompanyem Lluís Corominas i Ramona Barrufet a les portes del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya. Campanya “Love Democracy” 

 

Lleida, dissabte 27 de maig de 2017 (Fem Futur) 

Acte de la campanya situat en l’Avinguda Francesc Macià, organitzat per la pròpia 

territorial de Lleida. 

 

Barcelona, dissabte 27 de maig de 2017 (acte al CCCB) 

Acte per instar a govern a tenir data i pregunta pel referèndum on es va fer un petit 

plenari previ abans de  l’acte conjunt amb la resta d’entitats. 

 

Barcelona, diumenge 11 de juny de 2017 “Referèndum es democràcia”. 

Acte a les fonts de Montjuic davant de les quatre columnes de Puig i Cadafalch. 
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Barcelona, dilluns 12 de juny de 2016. Acompanyament al TSJC. 

Acompanyament de Joan Josep Nuet al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Campanya “Love Democracy”. 

 

Barcelona, dimecres 28 de juny de 2016. Presentació de la samarreta. 

Fem la presentació de la samarreta del 11 de setembre de 2017 de forma pública a les 

Cotxeres de Sants a un acte tancat a els nostres socis. 

 

Barcelona, dijous 3 d’agost de 2017. Presentació campanya unitària. 

Presentació de la campanya unitària del “SI”, a la plaça del Rei. 

 

Barcelona, dilluns 11 de setembre de 2017. Diada  

Un altre cop tornem a omplir els carrers de la ciutat de Barcelona. Passeig de Gràcia, 

Aragó i la plaça de Catalunya son els escenaris d’aquesta nova diada. 

 

Tarragona, dijous 14 de setembre de 2017. Campanya del “SÍ” 

Acte d’inici de campanya a la Tarraco Arena de Tarragona. 

 

Barcelona, 21 i 22 de setembre de 2017. Plantada al TSJC. 

Acte que va començar el dia 21 al matí i va durar fins l’endemà al passeig de Lluís 

Companys de Barcelona, per demanar l’alliberament de les persones detingudes el 20 

de setembre. 

 

Barcelona, 29 de setembre de 2017. Campanya del “SÍ”. 

Acte final de la campanya del “SÍ” a l’avinguda de María Cristina de Barcelona. 

 

Barcelona,  diumenge 1 d’octubre de 2017. 

Seguiment a la plaça de Catalunya dels resultats del referèndum. 

 

Barcelona, dimarts 3 d’octubre de 2017. 

Acte a la plaça d’universitat amb motiu de la convocatòria de vaga per part dels 

sindicats. Muntatge de tarima i equip de so. 



Informe de Gestió del Secretariat Nacional 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
26 

Mar Bella, 25 de febrer de 2018 

 

Barcelona, dimarts 10 d’octubre de 2017. Proclamació independència. 

Acte al passeig de Lluís Companys on per uns segons tenim la república.  

 

Barcelona, dimarts 17 d’octubre de 2017. “Llibertat Jordis”  

Ens concentrem a la cruïlla de passeig de Gràcia amb Diagonal per demanar 

l’alliberament dels Jordis feia 24h. 

 

Barcelona, dissabte 21 d’octubre de 2017. “Llibertat Jordis” 

Acte en defensa de les llibertats i com a rebuig de l’empresonament de Jordi Sánchez  i 

Jordi Cuixart, a passeig de Gràcia amb Gran Via. 

 

Barcelona, divendres 27 d’octubre de 2017. Proclamació de la República. 

Acte de suport a la proclamació de la República Catalana a l’avinguda Picasso i Lluís 

Companys. 

A la tarda ens desplacem a la plaça de Sant Jaume per celebrar la proclamació de la 

República. 

 

Barcelona, dijous 2 de novembre de 2017. Suport al govern legítim. 

Concentració al parc de la Ciutadella davant del Parlament de Catalunya per donar 

suport al nostre govern legítim. 

 

Barcelona, dimecres 8 de novembre de 2017. Aturada de país. 

Amb motiu de la aturada de país promoguda per la intersindical es van muntar 

escenaris en plaça de Sant Jaume al matí i a la plaça de la Catedral a la tarda. 

 

Barcelona, dissabte 11 de novembre de 2017. “Llibertat Presos polítics”. 

Aquest dia vam aconseguir omplir el carrer Marina de Barcelona de dalt a baix 

aconseguint pràcticament un nou 11S al Novembre. 

 

Barcelona, dijous 16 de novembre de 2017.  “Llibertat Presos polítics”. 
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Acte convocat per les entitats sobiranistes on l’antiga Crida va organitzar un gran “llaç 

de llum” a la plaça de Sant Jaume. 

A territori es van fer concentracions a els ajuntaments. 

 

Barcelona, dissabte 2 de desembre de 2017. Concert de la llibertat. 

Acte que es va fer al estadi Lluís Companys per reivindicar la llibertat dels presos 

polítics i, alhora, recaptar diners per la Caixa de Solidaritat. 

 

Brussel·les, dijous 7 de desembre de 2017. Omplim Brussel·les. 

Vam aconseguir fer una de les concentracions més importants fetes mai a la capital 

política d’Europa. A més vam rebre les felicitacions de les autoritats belgues. 

 

Dissabte 16 de desembre de 2017. Dos mesos sense els Jordis. 

Ens tornem a concentrar a les portes dels ajuntaments de tota Catalunya a les 20h. 

 

Barcelona, 21 de desembre de 2017. Seguiment electoral. 

Vam aconseguir ser la imatge internacional del resultat de les eleccions al Parlament 

de Catalunya i es va oferir missatge de la victòria de l’independentisme.  

 

Sant Vicenç dels Horts, dijous 4 de gener de 2018. Suport al vicepresident. 

Amb motiu de la declaració del vicepresident Oriol Junqueras, ens desplacem fins la 

seva localitat per donar-li  suport. 

 

Barcelona, dimarts 16 de gener de 2017. Tres mesos sense els Jordis. 

Manifestació amb inici al carrer Casp de Barcelona amb final davant del TSJC al passeig 

Lluís Companys. 

“Som gent de pau”. 
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Barcelona, dimecres 17 de gener de 2018. Recuperem el parlament. 

Concentració al passeig Lluís companys per donar suport al nostre govern  durant la 

constitució de la mesa. 

 

Barcelona, dimarts 30 de gener de 2018. Recuperem el govern. 

Concentració  al passeig Lluís Companys i manifestació des de el Palau de la Generalitat  

a la plaça Sant Jaume per acabar plegats amb els concentrats. 

 

Altres 

Una gran part d’aquests actes s’han dut a terme amb cooperació amb altres entitats i 

AT. 

També hem participat en tasques de voluntariat, tot i no haver convocat nosaltres, 

principalment en tasques d’informació i ordre. 

Aquí nomes es detallen  actes que s’han organitzat des de la comissió de mobilització. 

Evidentment son centenars els actes que s’han organitzat des de l’Assemblea per AT, 

AS, AE. 

 

3.Conclusions 

Realment rellegint aquest resum d’accions que hem dut a terme  des de l’ANC es pot 

arribar una sensació de vertigen. 

La millor manera de valorar la actuació de la comissió i de treure profit es des de la 

crítica mes severa. Sense cap dubte el prestigi que donen les convocatòries de la 

nostra entitat fan, en general, molt fàcil que tot i les mancances, les concentracions i 

accions acabin sent un èxit, gran part aconseguit per la fidelitat de la gent que assisteix 

a les mateixes. Fidelitat aconseguida per la bona actuació dels secretaris i tècnics que 

ens han precedit des de l’any 2012. 

Pot ser ens encallem a vegades i no sabem com renovar el repertori, per això acabem 

tirant de recursos ja utilitzats i que som conscients que no motiven a més gent e inclús 

desmotiven als fidels. 

Tot i això l’entrega dels actuals secretaris nacionals i sobre tot dels tècnics de la casa a 

contribuït a mantenir amb molta dignitat el treball fet durant aquest any. 

Ens quedem amb l’esperança de haver fet alguna cosa remarcable. Segur que es així. 
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8.-INFORME DE LA COMISSIÓ D’ACCIONS SECTORIALS 

Objectius 

La Comissió d’accions Sectorials (CAS) constituïda el juny de 2016 es proposa donar 

continuïtat a la línia de treball de l’anterior mandat per consolidar les bones 

dinàmiques assolides i amb l’objectiu de treballar per tal de que el treball de les 

Assemblees Sectorials (AS) contribueixi a assolir els objectius del Full de Ruta aprovat a 

l’AGO.  

 

La tasca de la CAS 

Funcionament ordinari 

La CAS  es reuneix de forma quinzenal, un termini que permet als membres treballar 

els diferents aspectes i posar-los en comú. Durant aquest període han format part de 

la CAS entre 8 i 12 Secretaris Nacionals, degut baixes i noves incorporacions, també 

compta amb la col·laboració regular d’altres quatre persones provinents de les AS que 

proporcionen un magnífic suport. 

Cada un dels membres de la comissió fa la funció d’enllaç amb les AS que té assignades 

per les quals aquest és el seu referent a la CAS. D'aquesta forma, fent treball en equip, 

ens permet donar un millor suport i fer seguiment de totes les AS. 

 

Interacció i enllaç amb altres comissions 

Per tal de garantir la màxim coordinació de la CAS amb les altres comissions dels 

Secretariat Nacional la configuració dels membres que l’ha composen en aquest 

mandat ens ha facilitat molt les coses. Durant la major part d’aquest període hem 

comptat amb membres que participaven també d’alguna altra comissió de forma que 

hem disposat d’una persona d’enllaç amb cada una i ens ha permès fer una 

coordinació molt directa amb totes les comissions. 

En aquests sentit aquestes persones són les encarregades de fer l’enllaç bidireccional 

per informar i coordinar aquelles accions de la CAS que requereixen el suport o 

participació d’altres comissions, així com, traslladar a la cas aquells projectes d’altres 

comissions que requereixen la col·laboració o suport de la CAS i les AS. 

 

Comunicació CAS 

La comunicació interna de la CAS a part del correu electrònic també compta amb un 

grup de “Telegram” que permet més agilitat i rapidesa. 
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Per millorar l’enllaç amb la comissió i l’equip de comunicació s’ha creat un nou grup de 

“Telegram” que permet la coordinació a l’hora de traslladar els temes que cal dur a 

terme des de comunicació nacional, ja sigui publicació de comunicats, articles de 

premsa, edició de fulletons i altres materials, etc. Aquest grup ha estat format per la 

persona d’enllaç CAS-Comunicació, el coordinador de CAS, el coordinador de 

Comunicació, el tècnic de CAS i el cap de premsa, posteriorment es van incorporar la 

resta de tècnics de l’oficina de comunicació per millorar la interlocució i en la darrera 

etapa també es van incorporar dos membres de la CAS com a equip de resposta 

ràpida. 

 

Comunicació CAS-AS 

Anem millorant en la comunicació i la coordinació del CAS amb les sectorials, partint 

de que tota la informació es trasllada per correu electrònic i la disposició d’un tècnic 

que gestiona el correu sectorials@assemblea.cat permet agilitzar la comunicació i 

suport ràpid, hi ha altres dos aspectes que estan contribuint molt: 

- Consolidació de les reunions de la CAS amb totes les AS que es fan un cop al mes. 

Aquestes reunions es fan després dels plenaris del Secretariat Nacional per la qual cosa 

permet traslladar a les AS els acords presos i informar dels projectes a l’hora que rebre 

les aportacions i valoracions de les AS. En alguns casos s’han convocat també 

prèviament a la presa de decisions quan ha estat necessari recollir les impressions i 

aportacions de les AS. Habitualment es generen debats molt productius que reforcen 

la tasca de la CAS i del Secretariat Nacional. 

- S’ha creat recentment un canal de comunicació ràpida per mitjà d’un canal 

unidireccional de “Telegram”  amb els coordinadors de les AS i els responsables de 

xarxes de les AS. Aquest canal permet comunicacions urgents i aclariments ràpids ja 

que és més àgil per consultar que el correu electrònic. 

Es disposa de l’accés a intranet de la web per part de les AS per tal de que puguin 

consultar documents. Tot i que no està contemplat en els canvis als estatuts, però per 

tal d'equiparar les AS a les AT i AE, es dóna accés als acords i actes del Secretariat 

Nacional.  

 

Comunicació Externa 

Es disposa del compte de Twitter @SectorialsANC 

Algunes sectorials encara no ens esmenten als seus tuits i en conseqüència és difícil fer 

seguiment de les seves activitats. És important que ho facin per poder agrupar totes 

les activitats que duen a terme les sectorials. Aquest perfil també es veu eclipsat pel 

compte nacional però caldria seguir insistint perquè es duguin a terme accions des del 

perfil nacional que reforcin i s’impulsi el perfil de sectorials i els de les AS. 

mailto:sectorials@assemblea.cat
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Des de la Web Assemblea Nacional Catalana s’han publicat notícies sobre actes i 

declaracions de les Sectorials de l’ANC. També s’han penjat comunicats, manifestos i 

notes de les AS per enllaçar a xarxes i articles de premsa. Tot i això, cal seguir 

treballant perquè des de comunicació nacional es reconegui, posi en valor i doni més 

sortida a la tasca que van fent les AS. 

L’activitat de les AS als seus comptes de Twitter, Facebook i blogs és molt bona en 

general pel que fa al tractament dels continguts però també de forma quantitativa, fins 

i tot, algunes sectorials poc actives de treball intern estan molt actives a xarxes. 

Des de la CAS ja s’ha estat treballant últimament en que des de l’equip de comunicació 

nacional es doni més cobertura a aquells temes de les AS que es consideri oportú per 

xarxes, comunicats, articles, cobertura d’actes,... En aquest any s'ha aconseguit una 

certa millora en la qual cal seguir incidint. 

Durant aquest període la CAS ha promogut i gestionat que s’hagi donat suport a 

diverses AS per generar nous material gràfic (fulletons, informes, roll-up, pancartes,...) 

que ha permès millorar molt la imatge i unificar els criteris gràfics de l’ANC. S’ha fet un 

roll-up genèric de sectorials que està a disposició d’aquelles AS que no en tenen de 

propi. 

 

Base de dades de socis 

Ja s’havia posat a disposició de les AS l’eina per accedir a la base de dades dels 

associats inscrits a la seva sectorial i que els permet informar-los fent un bon us de les 

dades personals. També s’havia fet una jornada de formació sobre l’eina d’accés a la 

base de dades. En aquest període es constata que ha augmentat molt el número de 

sectorials que en fan ús per fer crides i informar als seus membres, tot i això encara 

ens queda feina per aconseguir que ho facin totes. 

 

Activitat de les AS 

Evolució de les AS 

Es valora positivament l’evolució de la majoria d’AS en el sentit que s’ha establert un 

lligam comunicatiu directe i fluid entre la CAS i les AS que ha propiciat sinèrgies de 

treball i complicitat d’actuació en ambdós sentits. Així, doncs, les accions que s’han 

proposat a les AS des de la CAS han tingut bona recepció i la CAS ha donat el màxim de 

visibilitat i suport a les accions que les AS han proposat, sempre que fossin avalades 

pel seguiment del full de ruta de l’ANC.  

Per tant, aquest sentit bidireccional de treball ha contribuït a una bona evolució de les 

AS, alhora que s’ha treballat i seguim treballant en augmentar les sinergies 
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intersectorials per tal d’activar les que tenien baixa activitat així s’han trobat amb el 

suport necessari per a reprendre el treball amb força, redefinir objectius i enfortir-se 

com a grup. 

Quantitativament, s’ha estat treballant per augmentar el nombre de sectorials, tot i la 

dificultat, hem incorporat la nova sectorial d’Animalistes. Per altra banda, s’ha produït 

la fusió entre les sectorials de recerca i universitats que han unit esforços. També hi ha 

hagut la voluntat de crear la sectorial d'Autònoms, tasca que s'ha acabat integrant a 

l'AS d'Economistes que ja estaven treballant el tema, per tal de no disgregar tant. En 

aquesta última etapa també s’han rebut iniciatives com la creació d’una sectorial 

d’ambulàncies que s’està avaluant la viabilitat o integració a la AS Salut i la iniciativa de 

crear una sectorial d’ADF (Associacions de Defensa Forestal) que s’està valorant la 

viabilitat. 

Qualitativament, cal destacar que han agafat força sectorials que estaven poc actives i 

que han dut a terme projectes molt destacats i també cal posar en valor la tasca que 

han fet les AS per crear sinèrgies amb altres agents del seu sector. En aquest període 

també hem viscut una de les campanyes més complexes i primordials com va ser la 

campanya del SÍ per guanyar el referèndum de l’1 d’octubre i cal destacar que impulsat 

des de la CAS les sectorials s’hi van implicar plenament fins al punt de portar el pes de 

la campanya a nivell de continguts i comunicatiu amb gran capacitat d’ampliar els 

horitzons de la campanya més enllà dels dos grans actes en que es basava la campanya 

nacional. 

 

Reforçament intern 

Des de la CAS aquests últims temps s’ha treballat intensament per reforçar el paper de 

les AS i la seva presència en el funcionament i òrgans de decisió interns. Així doncs, 

s’ha fet un pas endavant facilitant que diverses AS presentessin els seus projectes, amb 

veu pròpia, a reunions del comitè permanent i en plenaris del secretariat nacional 

quan sempre s’hi havien posat molts obstacles. 

En aquest sentit també s’ha treballat intensament des de la CAS per traslladar i 

defensar les iniciatives de les AS davant del secretariat, com va ser recentment la 

proposta de les AS portar a votació de l’AGO el canvi de nom “... per la independència” 

a “... per la república” d’acord amb l’esperit del full de ruta que ha de vertebrar 

aquesta nova etapa. Iniciativa que va ser recolzada per vint-i-tres AS i el secretariat 

nacional va rebutjar. 

 

Treball Intersectorial 

Partint de diverses i bones experiències en treball intersectorial la CAS es va plantejar 

com a objectiu aquest últim any impulsar projectes i línies de treball intersectorial. 



Informe de Gestió del Secretariat Nacional 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
33 

Mar Bella, 25 de febrer de 2018 

S’han obert portes a nombrosos projectes en aquesta direcció amb resultats molt 

positius que ens enriqueix en diferents aspectes: 

- Permet afrontar temes cabdals i prioritaris des de tots els punts de vista 

conjuntament, ja que requereixen tractament des de diferents enfocaments sectorials 

per obtenir un treball més rigorós. 

- Fomenten les sinergies entre diferents AS que els permet entendre diferents 

enfocaments dels temes i també conèixer experiències i dinàmiques de treball de les 

altres AS. 

- En casos de sectorials poc actives o que compten amb poca gent per treballar 

col·laborar amb altres AS els aporta un impuls i suport per millorar les seves 

dinàmiques i mantenir-se actives. 

 

Accions sectorials a nivell nacional  

Han estat diverses les accions impulsades per AS que han transcendit més enllà dels 

àmbits d'actuació i que s'han aprovat per Secretariat Nacional per tal de donar-los un 

abast a nivell de tota l'entitat, com poden ser la participació en la campanya “Casa 

Nostra, Casa Vostra”, creació de l'App Democràcia Directa i la participació en la Feria 

d'Abril, entre altres. 

Des de la CAS, creiem que la interacció entre les AS i el Secretariat Nacional en el seu 

conjunt en aquesta mena d'accions es produeix de manera irregular. Així, doncs, en el 

cas de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, es va detectar poca implicació i poca pro-

activitat de les comissions en la participació activa de la campanya amb l'assumpció de 

responsabilitats directes en l'organització, fet que va recaure exclusivament en l'AS, tot 

i ser un acte adoptat com a nacional. Aquestes disfuncions, però, van servir perquè 

l'acció de la Feria d'Abril s'assumís des d'un principi d'una manera coordinada amb l'AS 

que ho va liderar. Cal seguir treballant en aquesta línia per garantir el bon 

desenvolupament d’iniciatives amb la màxima complicitat amb l’AS afectada en 

campanyes on col·laborem. 

 

Implicació de les AS en la campanya del SÍ i 11S 

La implicació de les AS ha estat molt bona i han estat un pilar fonamental d’una 

campanya que es va contractar molt tard a un equip extern i mancava de sinèrgies 

amb el teixit de l’entitat. Aquest equip tampoc disposava d’una base de continguts i 

van ser les sectorials per iniciativa pròpia i de la CAS que es van anticipar posant a 

disposició i facilitant tots els continguts de la campanya malgrat les dificultats per part 

de l’equip de comunicació en molts casos no va respondre a les necessitats i no va 

permetre lluir molt del treball fet per les AS. 
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En conjunt es podria dir que les sectorials van nodrir de continguts la campanya del SÍ 

nacional i vam tenir una campanya pròpia integrada dins de la campanya del SÍ que es 

va iniciar la primera quinzena d’agost i que es detalla a continuació: 

Àmbit de comunicació 

La CAS va crear dos equips exclusivament dedicats a donar suport a l’equip de 

comunicació de la campanya amb el suport de les AS: 

1. Continguts i argumentari.  
Actualitzar i facilitar argumentari bàsic i entenedor: argumentari de butxaca. 
Cada sectorial (AS) va disposar d’una persona d’enllaç permanent per a 
confirmar i validar argumentaris de campanya. 

2. Contramesures 
Argumentari molt breu i entenedor contra discurs de la por i joc brut, amb 
assistència per a resposta i reacció ràpida a comunicació 
Cada sectorial (AS) va disposar d’una persona d’enllaç permanent per a 
resposta i reacció ràpida. 
 

Àmbit de territori – ACTES SECTORIALS 

Es va fer una campanya intensa amb més de 200 actes sectorials per tot el territori per 

al qual d’acord amb les conclusions del Consell d’Assemblees Sectorial es van definir 

en base a: 

1. Temàtiques prioritàries.  
Temàtiques amb arguments clau per incidir al públic general i segments 
prioritàris i prioritaris per guanyar el referèndum.  

2. Temàtiques complementàries. 
Temàtiques menys la prioritàries en la campanya general però si que amb tenir 
en determinats àmbits i territoris. 

3. Combinacions temàtiques. 
Es proposaven actes amb combinacions de temàtiques un caire més multi 
temàtic. Per arribar amb més continguts al públic i fer més atractius els actes. 

Organització dels actes es feia per iniciativa de les (AT) Assemblees Territorials, des de 

la CAS es va posar a disposició un correu per gestionar els ponents, això va permetre 

reforçar les sinèrgies entre les AT i AS. 

Les AS van crear una extensa borsa de ponents per cobrir tots els actes i amb el suport 

de la CAS es van organitzar jornades de formació per a incorporar nous ponents a la 

borsa. 

Es van crear materials específics de difusió amb la voluntat que a tots els actes es 

repartiran fulletons per als assistents i s’emportessin també per repartir entre els seus 

veïns, familiars, companys de feina, el seu carrer...; reforçant la campanya de carrer. 

Grans actes sectorials  
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Es va proposar fer 7 actes sectorials de gran format i amb molta repercussió mediàtica 

sobre les temàtiques prioritàries. Actes de gran format, amb referents rellevants, gran 

cobertura comunicació per màxima repercussió mediàtica i en espais representatius i 

emblemàtics. 

A dues setmanes de finalitzar l’equip de campanya va decidir cancel·lar-los però amb 

l’impuls de la CAS i les AS afectades se’n van aconseguir dur a terme 4 d’aquests actes.  

Estratègies específiques 

D’acord amb els segments prioritaris definits per la campanya sectorials van 

desenvolupar quatre campanyes específiques per arribar a tot el territori sobre: 

› Joves 

› Gent gran 

› Immigració 

› Dones 

Aquestes campanyes específiques van permetre fer gran incidència social per la tasca 

impressionant de les pròpies AS però també per la gran capacitat de teixir sinèrgies 

amb altres col·lectius d’aquests àmbits i l’impuls per part de les AS de moviments i 

plataformes més amplis en el sentit del suport al referèndum, la democràcia o la 

república. 

 

Post 1 d’octubre 

Setmanes prèvies a l’1 d’octubre i setmanes posteriors les sectorials també han fet una 

gran tasca entorn als seus sectors i àmbits professionals que en alguns casos s’ha fet 

molt visible. 

- Algunes sectorials s’han incorporat com a agents imprescindibles a l’estructura 
de les mobilitzacions. 

- S’han teixit relacions en els seus àmbits per ampliar espais de suport a la 
legitimitat de l’1 d’octubre i al suport a la república. 

- Diverses AS han participat d’espais més amplis per promoure la cultura de la 
no-violència impulsant també suport als afectats per la repressió de l’estat. 

 

Campanya electoral 21D 

L’ANC no era agent implicat a la campanya electoral es va decidir fer una campanya 

paral·lela que pivotava sobre l’equip de comunicació i que finalment la van anar diluint 

en un seguit d’accions comunicatives els últims dies. Malgrat tot l’aportació de les AS 

hi va ser clau, ja que, la CAS va vehicular tot el treball que estaven fent les AS per 

garantir un mínim de continguts i argumentaris de reacció ràpida per la campanya. 
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Cal destacar que una de les principals accions que es van fer en aquesta campanya va 

ser el Recompte Paral·lel a iniciativa d’una AS que es va implicar al màxim amb un gran 

desplegament d’efectius que es va reforçar amb la resta d’AS i algunes AT que va 

permetre dur-ho a terme malgrat les dificultats a nivell polític. L’acció de la sectorial 

també va permetre teixir sinèrgies col·laborant amb altres moviments emergents com 

van ser els CDR que s’hi van implicar a fons també.  

A més el fet de tirar endavant aquesta iniciativa de la sectorial va propiciar la 

necessitat de fer un gran acte de final campanya per seguir l’escrutini i que es valora 

molt positivament perquè ens va permetre marcar el relat dels resultats del 21D. 

Davant el relat que es podia imposar per la victòria d’una formació política unionista i 

possible desconcert en files republicanes, el secretariat nacional vam poder seguir el 

recompte i en base a les dades que teníem vam poder sortir als mitjans de 

comunicació en primer lloc per donar la noticia de la victòria de les forces republicanes 

i per tant la ratificació de l’1 d’octubre marcant el relat. 

 

Post 21D 

Les AS i la CAS al marge de les dificultats i la incertesa a nivell polític hem seguit 

treballant en els diferents àmbits un cop passat el 21D. 

- Creant continguts i arguments per posar en evidència les conseqüències del 
155 i posant-los a disposició de comunicació. 

- Teixint complicitats amb altres moviments contra el 155 i promovent la 
denúncia dels efectes nocius del 155 en els diferents àmbits. 

- Activant iniciatives en suport i de rebuig pels presos polítics en els diferents 
àmbits i sectors. 

 

Procés Constituent 

Malgrat el procés constituent es va decidir aturar per posar tots els esforços en el 

referèndum les AS han estat les úniques estructures de l’ANC que han anat fent una 

feina latent en els diferents espais articulats per diverses entitats entorn del procés 

constituent com Reinicia i Constituïm. Aquesta tasca ha permès fer tasca prèvia de 

marcar objectius i analitzar metodologies que esperem que es visualitzin un cop es 

torni a reprendre el procés constituent. També cal posar en rellevància que les AS han 

adquirit un rodatge en aquest sentit que un cop es posi en marxa l’ANC disposarà d’un 

potencial importantíssim per tenir-hi un paper rellevant. 

Per part de la CAS dos representants formen part de l’equip de treball de Procés 

Constituent del Secretariat Nacional que té la funció de coordinar totes les comissions 

en aquest àmbit de treball i fer enllaç amb altres entitats que també hi treballen. 

Dotació pressupostària de les AS 
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Aquest era un dels objectius prioritaris de la CAS per aquest mandat. Les AS no 

disposaven de dotació econòmica directa i això dificultava molt l'agilització de les 

demandes i necessitats sectorials, a més de ser un greuge estatutari que calia resoldre. 

És per aquest motiu que la CAS va fer una proposta, aprovada en el plenari del 

Secretariat Nacional del 5 de novembre de 2016 a Bao (Catalunya Nord), per la qual 

trimestralment les AS disposaren d’un fons amb una dotació global de 10.000 euros 

que gestiona la CAS, sense perjudici que projectes de pressupost elevat es puguin 

gestionar per altres vies de finançament. Aquest import s'aporta des del compte 

nacional i serveix bàsicament per fulletons, pancartes i altres materials i necessitats 

bàsiques de les AS en la seva activitat regular. 

A mesura que s’ha posat en marxa també hem anat millorant l’agilitat i des de la CAS 

hem pogut constatar millor les necessitats de les AS.  
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9.-INFORME DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

Al llarg dels darrers 10 mesos, des de la darrera Assemblea General Ordinària (a final 
d’abril a Granollers), l'activitat de la Comissió de Comunicació haurà cobert quatre fites 
polítiques essencials:  

 assegurar la Campanya de l’Onze de Setembre,  

 impulsar la Campanya del Sí,  

 organitzar la campanya de resistència al cop d’estat contra Catalunya i  

 mantenir 10 mesos de mobilitzacions constants als carrers i les xarxes.  
 
Aquesta memòria d'actuacions es completa amb una breu nota sobre la feina interna 
de la Comissió, per cobrir-ne els aspectes més rellevants. 
 
Es tracta probablement dels 10 mesos de mobilització més intensa d’aquests gairebé 
sis anys d’activitat de l’Assemblea Nacional Catalana, enllaçant una campanya amb una 
altra, una mobilització amb la següent, amb activitat incessant a les xarxes socials i als 
carrers de tot Catalunya, amb reunions constants amb totes les entitats, els partits 
polítics i les institucions.  
 
Com vam assegurar la campanya de l'Onze de Setembre malgrat els atemptats 
La campanya de comunicació i publicitat de l'Onze de Setembre de 2017 havia 
començat puntualment, amb tots els seus preparatius anuals. La roda de premsa de 
sortida, al pati de la Fundació Antoni Tàpies el 20 de juliol, havia tingut una bona 
repercussió a la premsa. L’havíem complementat amb l’acte de presentació de la 
samarreta, dissenyada pel secretari nacional Jordi Calvís, produïda materialment amb 
l'ofici tèxtil del coordinador de Gestió Econòmica Joaquim Arnau. Tota l’organització 
interna, i la mateixa campanya d’estiu de l’Assemblea, per escalfar motors al territori, 
fluïen sense complicacions. 
 
Les inscripcions al web de l’Onze de Setembre, un indicador de l’èxit de la 
convocatòria, anaven molt millor que el 2016, gairebé al nivell del 2015, amb un 
augment constant, més fort al juliol que no a l’agost, com ha succeït tots els anys, i una 
expectativa confortable... Aleshores va arribar el 17 d’agost, amb els atemptats de 
Barcelona i Cambrils. Les inscripcions es van tallar en sec. 
 
Què vam fer per assegurar l’enorme afluència de manifestants de l’Onze de Setembre? 
Seguir tres regles: 
 

 [A] Mantenir la sang freda. Els atemptats i tot el soroll informatiu havien tallat 
en sec les inscripcions, i a la vegada no tenia sentit en aquell moment impulsar 
amb aparicions públiques o publicitat addicional la comunicació sobre l’Onze de 
Setembre. Les dades dels anys anteriors mostraven que aquella frenada 
preocupant coincidia amb la quinzena més fluixa d’inscripcions. Vam decidir 
esperar. 

 [B] Mantenir el to. Les concentracions massives de gent apareixien tot d’una 
com un perill real en l’imaginari públic. Acabada l’operació antiterrorista, el 
desplegament policial de seguretat de la manifestació de condemna dels 
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atemptats, el dissabte 26 d’agost, va incloure mesures que no havíem vist mai a 
Barcelona, amb mossos d’esquadra amb fusells, autobusos creuats a les 
calçades per impedir qualsevol intent d’atropellament, etc. Des de l’endemà 
dels atemptats vam tallar de soca-rel qualsevol intent d’intoxicació, vam insistir 
en la idea força del “no tenim por” i, en les setmanes següents, vam mantenir 
amb màxima deliberació el plantejament cívic, festiu i familiar de tot Onze de 
Setembre. 

 [C] Mantenir la planificació. Havíem previst intensificar la campanya a partir del 
divendres 1 de setembre. Vam començar aquell dia, vam fer totes les accions 
de comunicació que havíem previst, i sols vam variar la intensitat de la darrera 
part de la campanya: més falques de ràdio, més vídeos, més cartells, més 
despesa de publicitat per xarxes socials. – Tant les inscripcions com l’assistència 
van igualar les xifres dels anys anteriors, amb una notòria presència de gent 
jove. 

 
El relat de l’Onze de Setembre de 2017 va estar en perill, a conseqüència de la pressió 
política espanyola. Els embats de l’Estat portaven de manera natural cap a la 
reivindicació de la llibertat amenaçada, cap a campanyes de comunicació com la Crida 
per la Democràcia, impulsada per Òmnium Cultural –imprescindible però a la 
defensiva. L’Assemblea Nacional Catalana va optar per deixar clar el missatge 
independentista de manera inequívoca: l’Onze de Setembre de 2017 va ser la Diada 
del Sí, amb el lema “L’11S omplim el centre de la capital, l’1 d’octubre guanyem el 
referèndum!”. La mateixa samarreta 11s2017 de l’Assemblea va convertir-se en tota 
una declaració d’intencions des del punt de vista comunicatiu: groc llampant, 
inimitable, amb un Sí multilingüe (símbol d’obertura al món) que repetia la forma del Sí 
de la campanya del referèndum. Vam fer cas omís de la pressió ambiental i vam 
imposar el relat que convenia més des del nostre punt de vista. 
 
Políticament, comunicativament, la Diada del Sí va servir-li a l’Assemblea Nacional 
Catalana per marcar l’inici de la campanya del referèndum d’autodeterminació, amb 
l’aparició sorpresa dels lemes de la Campanya del Sí a l’escenari de la plaça de 
Catalunya, mitjançant unes columnes gegants de colors. A més a més, va ser la primera 
gran ocasió per explicar-nos davant dels mitjans de comunicació d'arreu del món, 
expectants davant la imminència de l'1 d'octubre --llogar les cèntriques dependències 
del Col·legi de Periodistes va facilitar la feina a aquests mitjans i la nostra visibilització, 
amb una roda de premsa internacional el 10 de setembre. 
  
 
Com vam impulsar i mantenir la Campanya del Sí 
L'Assemblea Nacional Catalana havia estat perseguint des de començament d'any la 
campanya unitària del Sí en el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre. Va 
costar tirar-la endavant organitzativament, ja que els partits polítics i les altres entitats 
no hi atribuïen la mateixa urgència que nosaltres. D'una banda, els partits estaven 
concentrats en les seves responsabilitats de govern i parlamentàries, en el seu esforç 
per tirar endavant el referèndum mateix. D'altra banda, els companys d'Òmnium 
Cultural, preveient la repressió creixent de l'Estat, consideraven prioritària la 
campanya Crida per la Democràcia, de defensa de les llibertats fonamentals. I encara, 
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la decisió del Secretariat Nacional de conferir la responsabilitat executiva a una 
direcció professional de campanya va topar amb els dubtes raonables de molts 
professionals --en el primer trimestre de l'any, l'organització del referèndum era molt 
més incerta que una campanya electoral ordinària i va costar que algú s’hi 
comprometés. 
 
El referèndum d'Escòcia, l'any 2015, havia vist la forta campanya unitària popular Yes 
Scotland, oposada a la campanya unionista Better Together (Millor Units), més 
convencional però amb un pressupost i uns recursos superiors. Què en va resultar, de 
tanta incertesa en el referèndum de Catalunya, provocada sobretot per la pressió 
política espanyola? En primer lloc, que no hi va haver campanya unionista 
convencional pel No, sinó bloqueig polític darrere la constitució i les lleis. En segon lloc, 
que els partidaris del Sí vam acabar fent una campanya singular en almenys cinc 
aspectes essencials: 
 

 [A] Les dificultats per aconseguir el consens sobre la campanya entre els 
diferents actors polítics van portar l'Assemblea a avançar-se pel seu compte. 
Consideràvem l'aparició del Sí imprecindible. Vam llançar per Setmana Santa --
aprofitant el buit informatiu d'aquells dies-- la imatge d'un Sí gegant, un 
volumètric de dos metres de diàmetre que emmarcava, dins d'una bafarada 
rodona i blanca com de còmic, un Sí transparent que apareixia als llocs més 
inesperats. Va fer-nos de teaser de campanya, la qual va continuar per Sant 
Jordi amb l'aparició dels domassos multicolors del Sí --que van anar escampant-
se gradualment pels balcons, fins al setembre. 

 [B] L'equip professional de campanya, Ramon Piqué a la direcció i Jordi Sellas a 
la creació i comunicació, no es va incorporar fins ben tard, a principi d'estiu, i 
per voluntat quasi exclusiva de l'Assemblea. Amb pragmatisme i perquè creien 
en la idea, van optar per aprofitar el motiu gràfic del Sí, els volumètrics gegants, 
els domassos, els elements multicolors. A la pràctica, aquest equip professional 
de campanya va rebre suport primordialment de l'Assemblea i es va coordinar 
sobretot amb nosaltres. 

 [C] Els embats de l'Estat van provocar que la campanya Crida per la 
Democràcia, d'Òmnium Cultural, adquirís una presència pública notable, 
defensant les llibertats col·lectives, en competència amb la Campanya del Sí, 
purament independentista, per la República Catalana. Repassant les decisions 
preses amb perspectiva, va ser un encert atribuir la responsabilitat de cada 
campanya a una entitat diferent i no barrejar-hi els equips. Totes dues 
campanyes van acabar tenint incidència efectiva i complementant-se. 

 [D] En el moment culminant, al mes de setembre, amb una repressió creixent, 
l'Estat va començar prohibint els elements més visibles de la campanya (opis, 
cartells, autobusos i trens), que havien de substituir els elements homòlegs de 
la campanya de l'Onze de Setembre. La prohibició d'organitzar el referèndum a 
la Generalitat de Catalunya s'estenia, així, de facto i arbitràriament, a la nostra 
llibertat de fer campanya política en el moment i el lloc que ens semblaven 
idonis. Al cap d’uns dies, i amb molta intensitat a partir del 20 de setembre, els 
serveis de l’Estat van acabar fent tancar fins i tot els webs relacionats d’una 
manera o altra amb la campanya –sense cap comunicació formal— i el mateix 
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web de l’Assemblea Nacional Catalana. 

 [E] Les campanyes electorals més recents, la mateixa campanya del referèndum 
sobre la permanència o sortida del Regne Unit a la Unió Europea, han utilitzat 
les darreres possibilitats que ofereixen les xarxes socials per arribar amb 
precisió a segments molt específics de votants i per activar campanyes 
específiques que són invisibles a una part dels votants —en el nostre cas, 
invisibles als votants de pedra picada del Sí. Davant la impossibilitat de fer la 
campanya convencional, la campanya discreta per xarxes socials va resultar 
determinant, tremendament efectiva, i ha estat una lliçó perdurable en l’acció 
comunicativa de l’Assemblea. 

 
Un dels objectius de la campanya unitària del Sí va ser procurar en tot moment donar 
un to de normalitat al referèndum, malgrat la situació política. Així, es va presentar 
públicament a principi d'agost, a la plaça del Rei de Barcelona, amb tots els partits 
polítics i les entitats. "És la campanya més important que s'ha fet en aquest país en els 
últims anys. La volem coordinada. Sabem que el sí té moltes veus, molts colors i molts 
accents, i volem que hi siguin presents amb tota la intensitat fins a l'1 d'octubre.", va 
dir Jordi Sànchez.  
 
Ara: davant la convocatòria del referèndum sense acord amb l'Estat, amb l'hostilitat 
activa de tots els organismes de l'Estat i els partits polítics que representen els seus 
interessos, la Campanya del Sí no es va limitar a la comunicació política convencional: 
 

 Al juny, vam organitzar l’acte “Referèndum és democràcia”, a les columnes de 
Puig i Cadafalch, a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona –l’acte més 
concorregut que havíem organitzat mai, fins a aquell moment, amb l’excepció 
de les diades. Hi va llegir el manifest Pep Guardiola, amb gran repercussió 
nacional i internacional.  

 Al juliol hi va haver un centenar llarg d’actes al territori per explicar les 
garanties del referèndum, amb teatres i sales plens, i un gran inici a la sala gran 
del Teatre Nacional de Catalunya. 

 Encara al setembre, vam impulsar les 30 xerrades d’incidència política al 
territori per debatre sobre el referèndum. 

 El mateix cap de setmana del referèndum vam treballar a les dependències del 
Col·legi de Periodistes, atenent els nombrosos mitjans internacionals que hi 
havia a Barcelona, amb una roda de premsa específica per a aquests mitjans.  

 El dia 1 d’octubre vam muntar escenari a la plaça de Catalunya, per poder 
anunciar i celebrar els resultats del referèndum –va resultar un bon contrapunt 
de la lúgubre declaració del Govern, per donar a conèixer els resultats, des del 
Palau de la Generalitat, i un moment necessari de normalitat en una jornada 
extraordinàriament intensa, un dia que recordarem sempre.  

 
Finalment, el nucli clàssic de tota campanya política, amb actes públics per tot el 
territori, va començar el dijous 14 de setembre. Vam omplir la Tàrraco Arena, en l'acte 
polític més concorregut que s'havia fet fins a aquell moment a Tarragona, amb plaça 
plena i centenars de persones fora –com que era el primer acte de campanya, i tenia 
caràcter marcadament unitari, l’Assemblea va topar en la seva previsió amb el parer de 
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tothom, que pronosticava que no ompliríem el recinte, i va haver de descartar la idea 
inicial d’instal·lar pantalles gegants fora per si superàvem l’aforament. 
 
L’acte de cloenda, amb un gran concert i intervencions de tots els partits i les 
organitzacions, amb una forta reivindicació de les llibertats i els drets fonamentals, va 
tornar a omplir l’avinguda Maria Cristina de Barcelona, el divendres 29 de setembre. 
 
 
Com vam organitzar la campanya de resistència al cop d’estat contra Catalunya  
Aquesta campanya va del 31 d’octubre al 21 de desembre, i s’inspira en el que 
l’activista nord-americana Naomi Klein ha descrit com la doctrina del shock. Vam 
interpretar que havíem patit un segon cop d’estat –el primer cop d’estat espanyol, 
l’intent del 20 de setembre, havia fracassat en el seu objectiu d’aturar el referèndum si 
bé té llargues conseqüències repressives. Què és si no un cop d’estat la destitució d’un 
govern electe i la dissolució del Parlament i les mesures autoritàries subsegüents? Què 
era si no doctrina del shock la pretensió brutal de crear el pànic econòmic? 
 
No vam trigar a fer passos per tractar de superar l’estat de xoc. El primer que vam fer 
va ser sortir als carrers per defensar la República Catalana i en solidaritat amb els 
presos polítics i el Govern a l’exili. Vam ser conscients que lluitàvem per defensar una 
vegada més la nostra llibertat històrica com a nació. Vam constatar que la campanya 
seria tan desigual…, una total operació d’estat amb l’Ibex35 i tots els mitjans espanyols 
abocats sense vergonya ni límit a favor del 155, amb els mitjans públics catalans 
coartats i amb amenaces contra els nostres polítics i activistes. A l’Assemblea, vam 
persistir, fent feina de formigues, al costat de la gent i de totes les organitzacions, amb 
la idea de tornar omnipresents els llaços grocs (idea de la Comissió de Comunicació, 
del 17 d’octubre), i vam planificar amb l’equip de la casa –a diferència de la Campanya 
del Sí, impulsada per un equip extern-- una contracampanya no convencional i 
efectiva, per mobilitzar els votants de la República. 
 
Per tornar a guanyar els carrers, vam organitzar la Setmana de la Llibertat, del dilluns 6 
al diumenge 12 de novembre, que va incloure la segona aturada de país, el dia 8 (molt 
disruptiva); l’enorme manifestació pels presos del dia 11 al carrer Marina, i l’inici de les 
encartellades, el dia 12. Aquelles grans mobilitzacions, ben planificades, van resultar 
determinants per reactivar-nos massivament i acabar guanyant les eleccions del 21D, 
unes eleccions que s’havien concebut perquè les guanyessin els partits contraris a la 
independència. El dia 9, la Caixa de Solidaritat havia demostrat la nostra capacitat de 
reacció posant a disposició dels membres de la Mesa del Parlament l’import de les 
fiances que els demanava el Tribunal Suprem (malgrat totes les gestions, van obligar la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a passar una nit a la presó). 
 
El desembre començava la campanya electoral, en condicions molt desiguals, amb els 
partits de la República amenaçats, amb els seus líders a la presó o a l’exili, amb una 
abundància de mitjans extraordinària dels partits unionistes i tota una operació d’estat 
al darrere, amb unes dates favorables a priori a l’unionisme (Dia de la Constitució, pont 
i proximitat de Nadal com a factors desmobilitzadors). Les eleccions del 21D s’havien 
convocat perquè les guanyessin ells –l’afirmació és de la mateixa ministra de Defensa. 
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L’Assemblea Nacional Catalana, com que no és un partit polític, no podia participar 
activament en la campanya. Però podíem fer política positiva i discreta, que és el que 
vam fer: 
 

 Amb un fred rigorós, el dissabte 2 de desembre vam omplir l’estadi olímpic 
Lluís Companys, en el Concert per la Llibertat dels Presos Polítics, i vam 
començar a escalfar la campanya.  

 El dia 4, la Caixa de Solidaritat pagava les fiances dels consellers alliberats i 
organitzàvem noves concentracions per l’arbitrarietat de la detenció del 
vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn i Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart.  

 No podent fer campanya com un partit, vam decidir que faríem marca, o, com 
diuen els experts en màrqueting, vam fer branding: vam reestilitzar el nostre 
logotip i vam planificar al detall una campanya d’opis i cartells al territori sense 
cap missatge, sols amb el color de l’Assemblea, que és el groc. La intuïció del 
groc va ser formidable, però un cop més els serveis de l’Estat van pressionar les 
empreses de suport publicitari perquè no admetessin la campanya –sense cap 
comunicació formal. Ens vam haver de conformar a distribuir cartells grocs amb 
el logotip de l’Assemblea i, a partir del dia 18 de desembre, els cartells amb el 
lema “O República o República”. 

 El dia 7 va ser la data central de la manifestació multitudinària, de 
l’extraordinària mobilització “Omplim Brussel·les” –remarquem el gran cop 
d’efecte de saber aprofitar l’onada popular d’una idea en què l’Assemblea ja 
havia estat treballant durant setmanes i que tot d’una va esclatar a la xarxa: 
simbiosi absoluta, i capacitat de gestió de l’Assemblea, assegurant davant 
l’Ajuntament de Brussel·les i malgrat la pressió diplomàtica espanyola que el 
recorregut anés pel centre de la ciutat, que féssim una potent roda de premsa 
internacional el dia abans, que hi hagués escenari i pantalla gegant i mitjans, i 
que resultés l’acte unitari més transversal i transcendent de tota la campanya 
electoral. 

 El dia 8, dia informativament àton, vam presentar la campanya Tu votes, tu 
comptes, amb els CDR i la CUP, per garantir una auditoria de vot a les eleccions 
del 21D. 

 El dia 11 vam ser a Lleida, per denunciar l’abús de dret de la confiscació de les 
obres del monestir de Sixena. 

 El dimarts 19 vam denunciar públicament l’ocupació del domini assemblea.cat 
sense cap comunicació formal, una vulneració gravíssima de la llibertat 
d’expressió. Vam convocar els mitjans i vam fer roda de premsa amb els 
companys de la Fundació PuntCat –la caiguda del nostre domini web i de molts 
altres al setembre servia per carregar contra l’unionisme autoritari en el 
moment oportú. 

 
El dia 21 de desembre vam demostrar que havíem après dels errors del 27 de 
setembre de 2015. Vam preparar una nit electoral a les Drassanes Reials, lloc 
emblemàtic, amb inversió publicitària i un marc tecnològic i d’escenari idonis perquè 
els mitjans poguessin treballar còmodament –va ser el lloc d’emissió triat per la BBC, 
Associated Press i altres agències i mitjans de primera línia. Vam aconceguir ser els 
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primers a valorar públicament els resultats –s’havia produït el segon millor dels cinc 
escenaris previstos, que havíem analitzat minuciosament, no pas el primer perquè la 
desigualtat de condicions en campanya ens havia impedit arribar a superar el 50 % del 
vot. Sabíem a la perfecció quin havia de ser el nostre missatge: el que el vicepresident 
Agustí Alcoberro va dir des de l’escenari estava molt ben travat de feia dies i afinat 
aquella mateixa jornada. Vam ser els primers a enviar nota de premsa als mitjans 
internacionals interpretant políticament el que havia succeït a les eleccions. Punt feble, 
tot un presagi –la nostra insistència a tenir una foto conjunta a les Drassanes de 
representants de les tres candidatures per la República no va ser possible.  
 
 
Un any de mobilitzacions puntuals 
Els 10 mesos que han passat des de l’Assemblea General Ordinària de l’any 2017, a 
Granollers, el 30 d’abril, comprenen segurament el període de mobilització més 
intensa d’aquests anys d’existència de l’Assemblea Nacional Catalana. L’informe de la 
Comissió de Mobilització ja en dona compte de manera suficient, de manera que, en 
l’informe de la Comissió de Comunicació, sols toca destacar sis iniciatives i accions 
rellevants des del punt de vista de la comunicació que no associem ni amb les 
campanya de l’Onze de Setembre ni amb la del referèndum pel Sí a la independència ni 
amb la de resposta a la repressió de l’Estat contra la República proclamada:  
 

 Al maig vam crear la Caixa de Solidaritat, que ha resultat tan decisiva, i vam 
encetar una tongada d’acompanyaments als qui han hagut de comparèixer per 
la persecució dels tribunals espanyols –aquests acompanyaments han implicat 
sempre un esforç de comunicació, amb cartells, difusió per xarxes socials, 
manifestos, escenaris, etc.  

 A final de maig, el Secretariat Nacional de l’Assemblea, la Junta Directiva 
d’Òmnium Cultural i la direcció de l’Associació de Municipis per la 
Independència vam fer un plenari conjunt per comminar els partits a impulsar 
el referèndum –potent roda de premsa conjunta al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona. 

 Vam llogar a correcuita les dependències del Col·legi de Periodistes per seguir 
la mobilització pacífica del 20 de setembre davant la seu del Departament 
d’Economia, al costat mateix, fins a la mitjanit, i el 21 i el 22, acampats davant 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, vam organitzar l’escenari i les 
intervencions fins a l’alliberament dels detinguts –considerem aquella 
intervenció repressiva un primer cop d’estat.  

 Va començar un octubre històric, en què el poder de la gent va desafiar la força 
de l’Estat: el dia 3 hi va haver la primera aturada de país per la democràcia i la 
llibertat, convocada pels sindicats, secundada i promoguda per l’Assemblea. 
Vam tenir també les dues declaracions d’independència, en què la Comissió de 
Comunicació havia fet la seva feina de convocatòria i escalf, en què estàvem a 
punt, concentrats al costat del Parlament malgrat la repressió creixent, i vam 
veure frustrades les nostres expectatives –els dies 10 d’octubre i 27 d’octubre. 

 El dia 6 d’octubre, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart declaren per primer cop davant 
l’Audiència Nacional. El dia 16 a la nit, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez hi declaren 
per segon cop i queden detinguts sense fiança. Des d’aleshores, les 
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mobilitzacions per recordar-los han estat constants: el dimecres 18, gran 
concentració de protesta a l’avinguda Diagonal; el dia 21, manifestació al 
passeig de Gràcia, i cada setmana, cada dia 16, de novembre, desembre, gener i 
febrer, sempre que hem pogut –a part de la gran manifestació de l’11 de 
novembre, la més gran que hem fet mai fora de la Diada, d’unes proporcions 
semblants. Sànchez i Cuixart han estat sempre presents a les xarxes socials i al 
web i als comunicats interns. 

 El dia 10 de novembre va tenir lloc una consulta transcendent als socis, amb la 
pregunta “Vols que l’Assemblea Nacional Catalana promogui una única 
candidatura del bloc sobiranista oberta a líders polítics i de la societat civil 
empresonats i perseguits judicialment?” –alta participació en una consulta 
urgent i que va durar poc més de 24 hores, amb un 86 % de Sí, una posició 
política que no va fructificar. 

 
 
Més reforç intern 
Aquest apartat pretén destacar un factor qualitatiu en la tasca de comunicació de 
l’Assemblea, que és el reforçament del seu equip professional i la seva capacitat: 
 

 L’equip ha augmentat, amb un tècnic més en xarxes socials, un periodista més, 
i, durant els mesos més intensos de campanya, un tècnic més de vídeo. Tenim 
ara més capacitat de respondre a les exigències constants d’una organització de 
les nostres dimensions. 

 Hem obert un canal públic de Telegram –nova eina que té 50.000 seguidors i 
una gran capacitat d’incidència, per la possibilitat de verificar que els missatges 
són nostres. 

 Hem començat a produir vídeos més breus, de resposta immediata a les 
atzagaiades de l’Estat. 

 Hem intensificat la comunicació interna –si bé hi ha hagut moments que 
aquesta ha resultat, tanmateix, insuficient, per la falta d’informació política que 
tant la nostra organització com els nostres socis patíem (octubre de 2017). 

 Hem incidit més que mai en els mitjans de comunicació espanyols –per garantir 
que la nostra veu també s’hi pogués sentir, en un oceà de missatges unionistes. 

 Hem recorregut més sistemàticament i de manera puntual, en els moments de 
màxima intensitat, al suport extern en la producció d’imatge i vídeo. 

 Hem contractat des de la Campanya del Sí un servei punta d’escolta de xarxes 
socials –que va preveure amb gran precisió, per exemple, els resultats del 21D. 

 Hem millorat l’equip informàtic i digital del personal. 
 
L’Assemblea Nacional Catalana és una organització escarràs, que treballa molt i és 
decisiva en la vida política del país sense penjar-se mai medalles. La tasca de la 
Comissió de Comunicació és, en aquest sentit, una peça més dins d’aquesta acció 
constant, sovint al servei de les comissions del Secretariat Nacional. Aquests darrers 10 
mesos, les assemblees territorials han estat infatigables; les assemblees sectorials, 
molt actives i amb iniciativa, i les assemblees exteriors han tingut moments 
determinants –sense les territorials, sectorials i exteriors, la majoria de les iniciatives 
descrites no s’haurien pogut plantejar o haurien resultat inviables. 


