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1. INTRODUCCIÓ

Des que existeix l’Assemblea aquest any ha estat el més difícil i complex de tots els que hem 
viscut d’ençà que el moviment independentista va ser capaç d’incloure la independència i el dret a 
l’autodeterminació al centre de l’agenda política i del debat social del país. 

En les eleccions del 21 de desembre de 2017, la ciutadania va tornar a apostar per les candidatures 
sobiranistes. Aquest reingrés del sobiranisme a la vida política espanyola implicà la victòria 
definitiva del 155 en aquest embat i això comportà acceptar-ne la legitimitat.

El debat va anar virant cap a on interessava a l’Estat espanyol: durant gairebé un any tot havia girat 
al voltant de la denúncia de la injusta situació dels presos i els exiliats polítics i l’Estat dominava 
els tempos i el criteri a voluntat.

Precisament per revertir aquesta situació, l’Assemblea és l’únic gran actor independentista que 
ha persistit en l’objectiu polític, aconseguir la independència. Per això hem defensat que l’única 
via possible és la via unilateral i que cal alinear Govern, Parlament i societat civil mobilitzada. I és 
precisament en aquests aspectes on el Secretariat Nacional ha hagut de posar-hi tots els esforços.
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2. INFORME DE LA COMISSIÓ DE GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA (CGA) 

Introducció. 

Aquesta comissió és la responsable d’organitzar i gestionar l’estructura interna de l’associació per 
tal de garantir-ne la màxima eficiència i eficàcia, tot creant i desenvolupant les eines de suport 
necessàries. 

Tasques i projectes desenvolupats durant el mandat 2018-2019

1. Recursos humans

a. Revisió de l’organigrama general amb les dependències jeràrquiques i funcionals. 

b. Revisió de la situació laboral del personal contractat: contractes, nòmines, horaris, vacances, 
etc. Necessitats de nous contractes.

c. Assistència a 6 processos de selecció de personal.

d. Control i supervisió del personal voluntari i freelance que treballa a la seu de l’ANC.

2. Recursos materials

a. Millora dels recursos informàtics pel personal contractat. 

b. Desenvolupament del nou sistema de xarxa interna per substituir la Intranet actual.

c. Preparació del  sistema de votació telemàtic.

d. Creació del centre de trucades (call-center) fix a la seu del c. Marina.

e. Adaptació de la seu de c. Marina per a l’accés amb mobilitat reduïda.

3. Serveis als socis i sòcies

a. Millora del procediment d’altes i baixes.

b. Recuperació de quotes impagades.

c. Anàlisi de la satisfacció d’usuaris i seguiment de la  bústia de queixes i suggeriments.

4. Tasques administratives

a. Revisió de tots els contractes amb tercers: assegurances, vigilància, subministraments, 
lloguer, telèfons, servei de neteja, etc.

b. Compres i gestions diverses: material d’oficina, ofimàtica, etc.

c. Suport administratiu a càrrecs orgànics: gestió d’agendes, arxiu, gestió de documents.

5. Documentació i propietat intel·lectual

a. Arxiu i custòdia de tota la documentació de l’ANC (documents en paper i digital).

b. Dipòsit dels arxius a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
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6. Serveis informàtics i seguretat de sistemes

a. Seguiment de la construcció i manteniment del web general de l’ANC i de l’APP.

b. Supervisió i control de les eines informàtiques necessàries per al bon funcionament de l’ANC: 
gestió de les adreces de correu electrònic, xarxes internes, informació digitalitzada en xarxa, 
còpies de seguretat, control d’accessos, llicències de programari, etc.

c. Supervisió i control de l’ús i el uncionament, i la garantia del compliment de la LOPD de les 
bases de dades de socis, projectes i campanyes.

d.  Organització de processos de participació telemàtica.

e. Definició d’un pla de seguretat integral dels sistemes i instal·lacions de l’ANC.
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3. INFORME DE LA COMISSIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA (CGE)

Objectius.

Malgrat que la CGE està formada només per dos membres, hem fet un seguiment correcte de les 
funcions que ens pertoquen:

1. Racionalització de les despeses, seguiment de la gestió de compra, costos per article, estoc de 
material, amb criteris basats en la campanya de Consum Estratègic potenciant els proveïdors amb 
seu a Catalunya, optimització de les despeses d’estructura de l’entitat.

2. Increment d’ingressos, basat tant en l’augment de persones associades, com de donacions i 
vendes de marxandatge, sobretot del lot de la samarreta de l’11S.

a. Increment en nombre de membres de ple dret en més d’un 20%.

b. Increment en la venda de samarretes de l’11S del 12%. Íntegrament fabricades a la comarca 
del Maresme, de les quals la CGE se’n fa responsable de cost, producció, quantitats, talles i 
distribució. 

3. Seguiment de les despeses fixes. Aquestes despeses durant l’any 2018 han estat  d’1.146.059 €, 
de les quals, 665.910,50 € en concepte de despeses de personal.

4. Seguiment dels pressupostos. Seguiment de les despeses variables en funció de les campanyes 
i/o projectes vigents aprovats per l’AGO, SN o CP amb dotació econòmica.

a. Durant l’any 2018 el Secretariat Nacional ha aprovat obligacions de pagament en concepte 
de despeses variables, per valor de 2.190.206,83 €, destinats a:

•  Manifestacions i altres accions

•  Millores d’infraestructura de la  seu

• Comunicació

•  Consells locals per la república

• Despeses Jordi Sànchez

• Accions internacionals

• Projecte Cambres de Comerç

• Impuls del projecte de Primàries

• Campanya del judici #MakeAMove

•  Col·laboracions amb altres entitats

• Campanya i formació noviolència

• Finançament assemblees sectorials

• Altres

5. Seguiment de la liquiditat. Seguiment de la tresoreria i col·laboració amb el tresorer de l’entitat 
i la gerència.
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4. INFORME DE LA COMISSIÓ DE GESTIÓ JURÍDICA I DE 
SEGURETAT (CGJS)

1. Àmbit jurídic

a. Protecció de dades. La feina prioritària ha consistit a adaptar tots els procediments en 
matèria de protecció de dades de l’ANC a la normativa vigent, tant pel que fa al compliment 
del Reglament europeu 679/2016 del Parlament europeu i el Consell (RGPD), com de la 
normativa interior LO 3/2018 de 5 de desembre, dita Llei Orgànica de Protecció de Dades i 
Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). S’ha seleccionat una empresa de serveis que ens 
ha guiat en el procés d’adaptació, incloent-hi tant els aspectes de la recollida i el tractament 
de dades, com els documents d’informació als usuaris de les diverses webs que s’han anat 
dissenyant per als diversos projectes engegats per l’ANC (Primàries Catalunya, Consum 
Estratègic, Make a Move, Tu votes, tu comptes, etc.). Durant aquests primers mesos, s’ha 
recorregut bona part del territori per atendre les sol·licituds de la Comissió d’Accions al 
Territori (CAT) i formar els secretariats territorials en aquesta matèria.

b. Assistència legal. Davant dels escenaris de repressió estatal i d’agressió per part d’alguns 
antiindependentistes, s’ha elaborat un Protocol de Defensa i sol·licitud de suport legal 
que s’ha fet arribar a totes les AT. El seu objecte és la definició de les diverses situacions 
en què ens podem trobar en l’exercici de les nostres activitats i com gestionar-les, sigui 
denunciant els agressors o establint la forma d’actuació quan som nosaltres els afectats per 
denúncies, citacions, detencions en l’exercici dels nostres drets de manifestació i expressió.  
S’han dut a terme formacions per la CGJS en aquest àmbit. S’ha donat resposta a les 
diverses sol·licituds d’assistència legal i de gestió econòmica a través de la Caixa de 
Solidaritat, que recentment ha modificat el seu funcionament per donar cabuda a 
sol·licituds d’ajut en general als activistes independentistes que han patit la repressió. 
També cal destacar la tasca de cooperació i coordinació fetes a través de vicepresidència 
amb col·lectius diversos d’advocats i juristes, així com organismes i entitats, i 
dutes a terme per fixar objectius i accions comunes de lluita contra la repressió. 
Resolució de consultes sobre normativa de l’ANC. La CGJS ha respost diverses consultes 
sobre matèries regulades en els nostres Estatuts i el RRI, formulades tant per les AT i AS, 
com per d’altres Comissions i/o membres del Secretariat Nacional.

2. Àmbit de Resolució de Conflictes. 

La CGJS ha impulsat la renovació dels membres de la Comissió Deontològica i de Resolució de 
Conflictes (CDRC). Per a dur-ho a terme s’ha contactat amb diversos col·lectius d’advocats i amb la 
nostra Assemblea Sectorial de Juristes, per tal de proposar candidats a la CDRC que, via Proposta 
de Resolució de la CGJS, varen ser aprovats en una sessió plenària del Secretariat Nacional. La 
CGJS, prèviament a la actuació de la CDRC, ha fet mediació en algun tipus de situació que podia 
representar algun conflicte.

3. Àmbit de Seguretat. 

Després d’un procés de selecció d’acord amb els procediments establerts per l’ANC, s’ha contractat 
una empresa per adaptar un pla director de seguretat a la situació actual a partir del qual, 
s’establiran els diversos projectes de seguretat que caldrà aprovar al llarg de la segona meitat del 
mandat.
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5. INFORME DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ (CC)

En un context tan complex, la comissió de comunicació ha posat tots els esforços a persistir en 
l’objectiu polític de la independència. 

1. Màrqueting i comunicació
S’han portat a terme les següents campanyes comunicatives:

• Fem la República catalana a partir de l’11S: es va convertir la diada en un clam més enllà del llaç 
groc i es va fer un pas endavant cap a l’objectiu col·lectiu de la república.

• Make a Move: campanya d’internacionalització del judici, per transformar-lo en una oportunitat 
per reivindicar el dret a l’autodeterminació incloent accions a les capitals europees i un espot de 
llançament de xifres espectaculars (100.000 visualitzacions en 72h).

• Cap a la independència: és un marc per als nostres posicionaments polítics: reivindiquem des de 
la via unilateral a una minoria de bloqueig al Congrés espanyol.

• Connecta’t a la República catalana: campanya de Consum Estratègic. Treballem per promoure 
alternatives de consum compromeses amb la República catalana.

• Tu votes, tu comptes: la campanya centrada actualment en les cambres i els sindicats per 
mostrar que són Eines de País. Perquè la independència tingui veu arreu. També hem col·laborat 
amb algunes candidatures de col·legis professionals.

• Som fermesa, dignitat i coratge. #SomANC: una campanya de socis i sòcies que posa èmfasi en 
els valors que ens representen.

• Primàries Catalunya: impulsa un mètode participatiu, de baix a dalt, per fer candidatures 
electorals municipals sense perdre la nostra transversalitat.

• De la campanya Cap dona en oblit a La nostra força, la nostra independència. Recordem el que 
ha costat assolir la independència de les dones i que la nostra força rau a continuar lluitant pel 
nostre objectiu polític.

• Hem fet encaixar totes les petites accions que s’han generat i estem establint el marc i missatge 
de les accions que s’han de portar a terme.

2. Premsa
• Convocatòries, notes i rodes de premsa. 

• Creació de dossiers i materials específics per a premsa.

3. Disseny gràfic
• Estem actualitzant la línia gràfica de l’entitat.

• Hem generat marxandatge sobre les campanyes actuals i en seguim preparant de nou.

• S’ha creat el llibre d’estil de cada campanya que acompanya tot el material gràfic que s’ofereix 
al web: cartells, postals, etc. per tal de facilitar l’autonomia de les assemblees a l’hora de generar 
materials i seguir la mateixa línia gràfica.

4. Xarxes socials
Som l’entitat independentista amb més seguidors a les diferents xarxes socials, pel que fa a entitats 
o partits independentistes. I el nombre de seguidors segueix creixent. A Telegram (37.700), per 
exemple, superem de llarg qualsevol d’aquests perfils fins a sextuplicar les xifres d’alguns.
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5. Comunicació interna
• Hem modernitzat la sala de voluntaris (sala de premsa) i l’entrada a la Seu nacional.
• Maquetem tota la documentació perquè tot segueixi la mateixa línia gràfica.
• Estem millorant els correus electrònics.
• Estem desenvolupant nous canals de comunicació amb les assemblees.

6. Valoració
Tenim un equip tècnic molt competent que malgrat ser reduït en nombre, optimitza al màxim les 
eines i els recursos.

Tot i la complexitat del moment, la nostra estratègia i el nostre missatge arriben als públics que 
ens hem definit per a cada acció/campanya.

Malgrat tot, no ens conformem, som exigents i treballem per continuar millorant.
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6. INFORME DE LA COMISSIÓ D’ACCIONS TERRITORIALS 
(CAT)

El pla de treball de la comissió s’ha basat en aquestes línies bàsiques: 

1. Connexió i suport a les assembles territorials: 

a.  Anàlisi de les assemblees territorials per saber quin és el seu estat, les seves necessitats i els 
interessos per centrar la tasca de la comissió a donar-hi resposta. 

b. Creació del correu accionsterritorials@assemblea.cat des d’on podem atendre qualsevol 
demanda relacionada amb l’activitat de les territorials. 

c. Assegurar un SN de referència per cada regió.

d. Elaborar un recull d’una fitxa d’anàlisi de les territorials. 

e. Recollir i donar sortida i/o resposta a les diferents propostes o inquietuds de les territorials. 

f.   Elaborar una fitxa per recollir la valoració territorial de les accions i propostes que sorgeixen 
del SN.

2. Accions al territori: Creació, traspàs i seguiment de projectes, campanyes o accions a 
desenvolupar per les AT. 

3. Partint de les necessitats expressades en les fitxes d’anàlisi, s’ha traspassat a les AT diversos   
manuals d’actuació (seguretat, BD, comunicació...) 

4. Formació en els aspectes detectats en les fitxes i derivades de les línies d’acció plantejades al 
Pla estratègic. Aquí podem destacar les formacions en lluita activa noviolenta que s’han fet a totes 
les regions el primer trimestre de l’any i a la que han assistit la pràctica totalitat de les territorials.

5. Organització de xerrades sobre temes d’interès per a les AT; per exemple, el passat 31 de gener 
es va tancar la campanya de xerrades jurídiques amb 85 actes fets arreu del territori i amb 
més de 23.000 assistents. 

6. Organització i traspàs de les feines a fer per a les diferents campanyes impulsades des de 
les comissions del SN.

7. Elaboració del Dossier resum del que podem oferir a les AT des de la CAT amb actualització de 
les xerrades, formacions i campanyes que podem oferir a les territorials en cada moment. 

8. Campanya d’estiu 2018: gestió de les diferents propostes i materials que es van oferir per 
la campanya d’estiu 2018 emmarcades a la campanya comunicativa de Fes República catalana, 
amb accions com els Ponts per la Llibertat que va ser una aportació territorial de les comarques de 
Girona i que es va exportar a tot el territori.
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7. INFORME DE LA COMISSIÓ D’ACCIONS SECTORIALS (CAS) 

Les assemblees sectorials, com a grups de pressió en els seus àmbits naturals, omplen de contingut 
el missatge de l’ANC, denunciant les mancances a les quals tots els catalans som sotmesos pel fet 
de no tenir un estat amb plenes facultats de decisió i de gestió. També proposen alternatives de bon 
funcionament dins un nou marc de relacions que tots anem visualitzant: el de la Catalunya sobirana. 
 
1. Campanyes sectorials:

a. Professionals per la República (Foment del vot independentista a les juntes dels col·legis pro-
fessionals) i la campanya “No vull pagar el Consejo” per deixar de pagar la quota als consells 
professionals de l’estat.

b. Vota a les Cambres de comerç sota el lema “Tu votes, tu comptes”. S’ha desenvolupat a partir 
de l’anterior.

c. Cap dona en l’oblit (actes arreu del país des del 23 de maig de 2018 i fins avui).

d. Dinamització dels actes a les presons de Mas d’Enric i Puig de les Basses.

e. Preparem-nos per afrontar el proper 155: reunions i actes públics (Casinet d’Hostafrancs 
el desembre passat) i coordinació amb les ADIC i sindicats relacionats amb l’administració 
pública.

f.  Sindicats: Eines de País, campanya de foment del vot als sindicats independentistes en les 
eleccions sindicals de les administracions públiques dels mesos de març, abril i maig.

g. Camps grocs: sega de camps de conreu a tot el país en forma de gran llaç groc. Estiu del 
2018.

2. Altres accions

a. Participació en la Gay-pride anual amb autobús i estand propis.

b. Elaboració d’informes de diferents àmbits professionals penjats a les xarxes.

c. Coorganització d’actes acadèmics a favor dels presos polítics i dels exiliats.

d. Organització de la Jornada “Emergències i el paper del psicòleg”.

e. Xerrades als centres educatius sobre democràcia als centres, autocensura del professorat i 
sobre la situació de la llengua en l’àmbit educatiu.

f.  Coorganització de la manifestació “L’escola no té por”.

g. Organització de l’acte “Els bombers serem sempre vostres” amb parlaments, exposicions i 
actuacions musicals.

h. Impuls i lideratge de la Coordinadora de dones que agrupa una desena d’associacions, no 
totes explícitament independentistes.

i.  20 xerrades a gent gran sobre pensions i la necessitat d’assolir la independència.

j.  Enviament de desenes de milers de correus electrònics a les bústies dels treballadors públics 
de tot l’estat espanyol, explicant la situació a Catalunya al novembre del 2018.

k. Col·laboració amb la Comissió de Mobilització en l’exhibició de grans pancartes en 
esdeveniments esportius de rellevància.
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3. Activitat per a l’Assemblea:

a. Suport lingüístic i de traducció a diversos idiomes: innombrables col·laboracions.

b. Suport i consultoria informàtica, (votacions AGO, web de l’11S, APP d’esdeveniments desen-
volupament de webs “no justice no freedom” i “Judici farsa” durant el MWC).

c. Formació a les AT sobre seguretat informàtica.

4. Activitat interna:

d. • Reunions mensuals de coordinació amb totes les sectorials juntes.

e. • Creació de les sectorials d’Artistes i d’Estibadors.

f. • Rellançament de les sectorials de Màrqueting i d’Enginyers.
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8. INFORME DE LA COMISSIÓ DE MOBILITZACIÓ (CM)

Des de la Comissió de Mobilització, durant aquest primer any de mandat i, des de l’AGO de l’any 
passat, hem fet moltes accions, i moltes en col·laboració amb altres comissions.

Segurament les que recordareu més seran la de l’11 de Setembre, la tancada a la seu a Barcelona 
de la Unió Europea i la manifestació a Madrid. Són també, les més especials per a nosaltres.

A l’11 de Setembre vam aconseguir posar sobre la taula un altre cop la necessitat d’avançar 
cap a la República catalana, tot i la repressió que havíem patit l’últim any. Amb una onada de 
força vam aconseguir tots junts recordar-nos que som capaços de trencar els murs que ens 
oprimeixen. Cal que guardem aquesta sensació de l’11 de Setembre per al camí que ens queda.

Amb la tancada a la seu de la Unió Europea, vam mostrar clarament la nova estratègia de l’ANC, 
ja no només fem actes pacífics de denúncia, sinó que utilitzem la lluita activa no-violenta per 
poder avançar i arribar a la independència.

I amb la manifestació històrica a Madrid, vam donar un toc d’alerta a l’Estat espanyol 
demostrant-los que el dret a l’autodeterminació és tan bàsic i fonamental, que no només el 
defensem la majoria de catalans, sinó que hi ha molta altra gent que, se sentin espanyols o no, 
no estan disposats a permetre que es trepitgin els drets civils.

Tot i que segurament recordarem amb més estima aquestes accions, n’hem fet moltíssimes 
més. Tantes com, llegiu-ho bé: una cada quatre dies! És a dir, gairebé dues per setmana!

Ens referim, per exemple, al fet de tornar a penjar pancartes als esdeveniments esportius més 
importants o internacionals, les concentracions mensuals de record i suport als presos i exiliats, 
mil actes a les presons com la rebuda a Catalunya i l’acomiadament amb els trasllats, altres 
manifestacions i actes (a vegades amb altres entitats) com la del 25 de març per la detenció 
a Alemanya del nostre president legítim o la del 14 de juliol amb final a la Model, el del 20 de 
setembre a Economia i de l’1 d’octubre de record a l’any anterior, la del 21 de desembre amb el 
lema “Tombem el règim”...

Però també altres accions que poden passar més desapercebudes, però que són igualment 
importants per tota la tasca política i social de l’Assemblea. Rodes de premsa, trobades de 
voluntaris, actes interns de posicionament polític, participació en vagues o manifestacions 
d’altres col·lectius socials, el CTSE...

I tot això ho hem fet rendibilitzant al màxim les tres jornades i mitja que tenim dels nostres 
eficients i incansables tècnics, i tot el temps que hi hem pogut dedicar els secretaris i les 
secretàries.

Els recursos no són il·limitats, però estem satisfets de com hem aconseguit tirar endavant tantes 
mobilitzacions amb ganes, il·lusió i convicció. I, és clar, amb la inestimable col·laboració dels 
voluntaris, així com de la gent que pagueu la quota de socis, organitzeu autocars i participeu a 
tot el que us hem cridat. 

Per tant, ja només ens queda dir-vos que seguim comptant amb vosaltres. Continuarem 
mobilitzats!.
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9. INFORME DE LA COMISSIÓ D’ESTRATÈGIA  
I DEBAT (CED)

Aquesta comissió és de recent creació, concretament es va aprovar en plenari del secretariat 
nacional el passat 9 de març i per tant amb una vida molt curta.

La CED va néixer amb l’esperit de ser la comissió que defineixi de forma clara el discurs polític 
de l’assemblea i l’estratègia a seguir i que CIP es dediqui a fer incidència política, crear sinergies, 
complicitats i objectius comuns.

No obstant, en el poc temps que fa que treballem hem fet:

a. El posicionament de l’Assemblea respecte de les eleccions espanyoles.

b. El posicionament sobre les eleccions municipals.

c. L’elaboració del Full de Ruta 2019-2020.

d. La preparació del discurs (línia política) de l’AGO 2019.

e. El desenvolupament del Pla Estratègic.

f.  El treball sobre el Consell per la República, on som representats a primer nivell.

g. L’estudi dels possibles escenaris per al final dels judicis i posteriors sentències.

h. La fixació de les línies de cara a l’11S...

Com a Assemblea només tenim un objectiu: INDEPENDÈNCIA i seguirem treballant per assolir-la 
i no estalviarem esforços humans i materials, seguirem treballant amb la UNITAT com a bandera. 
Només depèn de nosaltres.
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10. INFORME DE LA COMISSIÓ D’INCIDÈNCIA  
POLÍTICA (CIP)

Durant aquest any, la CIP ha estat la comissió encarregada de fer el seguiment del Full de Ruta 
(FdR), i de la seva adaptació a través dels documents de diagnòstic, balanç de l’acció de Govern i 
de Pla Estratègic, entre d’altres documents de posicionament de caire més puntual. La pluralitat 
de posicionaments representats a la CIP ha minvat operativitat a la comissió però n’ha garantit 
la transversalitat a l’hora d’encarar alguns dels debats més encesos, mostra de vitalitat de l’ANC. 

Els objectius generals sobre els quals s’ha estat treballant són el desplegament d’accions, fruit 
de l’adaptació del FdR i la concreció del Pla Estratègic, encaminades a l’assoliment de l’objectiu 
fundacional de l’ANC: la independència de Catalunya mitjançant la constitució d’un Estat de dret, 
democràtic i social; i el manteniment de la coherència en totes les accions i posicionaments de 
l’Assemblea. Pel que fa als objectius específics, d’entre les 12 línies d’actuació clau i prioritàries que 
marca el Pla Estratègic, des de la CIP s’han prioritzat les accions encaminades a:

1. Lideratge: amb l’objectiu de teixir una societat civil organitzada, unida i conscienciada 
que forci les institucions catalanes a provocar un nou embat definitiu amb l’Estat espanyol, 
pacífic, cívic i democràtic; i que estigui preparada quan aquesta arribi. En el mateix àmbit, 
també s’ha treballat amb l’horitzó d’assumir el lideratge del moviment independentista, per  
demanar la creació d’un consell de coordinació efectiva de tots els actors polítics, per portar 
aquest país a fer efectiva de manera unilateral la seva autodeterminació. 

2. Front institucional: amb l’objectiu d’exigir al Govern, el Parlament i el Consell per la 
República que expliquin com acompliran la seva promesa electoral de fer efectiva la República 
catalana. Apostant pel Consell per la República tot treballant per una posada en marxa 
efectiva; exercint un lideratge clar i efectiu en el seguiment al Govern, per evitar missatges 
contradictoris entre el que es diu i el que es fa realment; fomentar una política de blocatge al 
Congreso de los diputados. Exigir al Govern el desplegament de l’Agència Tributaria Catalana i 
una millor supervisió dels cossos i forces de seguretat públics. Denunciar de forma sistemàtica 
a organismes d’arbitratge periodístic de la manca d’objectivitat i de veritat en els mitjans 
que treballen al servei de l’Estat. Per a aquestes denúncies cal establir aliances amb grups i 
associacions o col·lectius professionals de la informació. Demanar l’anul·lació de la causa dels 
presos i preses, i exiliats i exiliades polítiques.

3. Països Catalans: s’ha continuat apostant pel Consell Federal dels Països Catalans, com 
a espai de coordinació amb organitzacions germanes de la resta de la nació. 

L’àmbit d’actuació de la comissió fou modificat a partir del febrer d’aquest any, i la CIP va 
assumir les competències en l’àmbit de la gestió de les relacions polítiques de l’organització, 
mentre que fou creada una nova comissió, la CED, encarregada de definir l’estratègia i el 
discurs de l’ANC, la qual cosa fa més eficient la tasca del secretariat Nacional.

Actualment la CIP treballa per teixir relacions polítiques amb tots els actors amb els quals tingui 
afinitat ideològica i també amb aquells que puguin resultar d’utilitat per a la consecució dels 
objectius marcats al FdR i al Pla Estratègic, a través de trobades/reunions bilaterals, taules 
de coordinació, etc. que han de servir per acordar estratègies o tàctiques compartides o per 
evidenciar i captar els possibles desacords. L’àmbit territorial d’actuació és el Principat i la resta 
dels PPCC i amb perspectives d’ampliar les relacions fluides amb d’altres actors de l’Estat espanyol, 
conjuntament amb la Comissió d’Incidència Internacional. 
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11. INFORME DE LA COMISSIÓ D’INCIDÈNCIA 
INTERNACIONAL (CII)

1. OBJECTIUS GENERALS 

Les línies generals d’actuació definides en el Full de Ruta del 2018 per al camí internacional foren 
desenvolupats en un marc programàtic per a l’acció exterior i definits com a objectius generals 
del Pla Estratègic de l’entitat. Aquests objectius han estat a la base de les activitats de la comissió 
durant aquest període:

2. VALORACIÓ GENERAL DEL PERIODE

Període d’intensa activitat, marcat per l’impacte de la repressió a l’àmbit internacional (exili dels 
nostres dirigents polítics, demandes d’extradició i aplicació de  155 a l’exterior, amb el tancament 
de delegacions i la supressió del Diplocat); la necessitat de denunciar internacionalment la situació 
de Catalunya (institucions, organismes i opinió publica) i d’assegurar la campanya de seguiment 
del judici  contra l’independentisme català.

Per fer front a tots aquests reptes, s’han reforçat els mitjans econòmics i tècnics en suport a 
l’acció exterior, com ja preveia el Full de Ruta, i s’ha incrementat notablement la participació de la 
presidenta en actes d’internacionalització.

Objectius Activitats prioritàries de la CII
Fer denúncies als organismes internacionals 
de la situació de vulneració de drets polítics 
i civils dels ciutadans catalans. Adreçar-los 
campanyes periòdiques de pressió.

Portar les accions de denuncia davant del 
Parlament Europeu, la Comissió Europea, 
el Consell d’Europa i els mecanismes de les 
Nacions Unides.

Establir vincles de confiança amb actors de la 
comunitat internacional per tal d’identificar 
suports i facilitar que surtin a la llum.

Integració a plataformes internacionals com 
UNPO (Unrepresented Nations and Peoples 
Organisation). Vincles amb parlamentaris 
a diferents països. Impuls dels comitès de 
seguiment i/o solidaritat amb Catalunya. 

Generar i difondre continguts de comunicació 
per explicitar la situació i les aspiracions del 
poble català a tot el món i contrarestar el relat 
de l’Estat espanyol.

Campanya exterior denúncia judicis.
Treball de coordinació amb AE. Accions de 
sensibilització vot exterior. Integració al 
Consell per la República.
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12. INFORME DE LA COMISSIÓ DE FEM REPÚBLICA (CFR)

Per tal que la República catalana sigui reconeguda internacionalment, és imprescindible que sigui 
efectiva de facto, per tant, la paraula clau és EFECTIVITAT. 

1. OBJECTIUS. El principal objectiu de la CFR és fer efectiva la República de Catalunya en el 
temps més curt possible, mitjançant el disseny i l’execució de les accions necessàries. 

2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

a. Accions de desconnexió de l’Estat espanyol. 

b. Accions que ens permetin tenir les estructures d’estat necessàries per assolir la independèn-
cia plena de Catalunya. 

c. Donar eines i un relat clar que faciliti el camí cap a l’efectivitat de la República de Catalunya. 

3. ACCIONS ACTUALMENT EN CURS 

a. CONSUM ESTRATÈGIC. Objectiu: la desconnexió efectiva dels oligopolis espanyols dels sec-
tors regulats (electricitat, gas, bancs telefonia i telecomunicacions, assegurances, petrolis, 
gran consum, i d’altres). Hem promogut la realització de 72 fires i 46 xerrades específiques 
per tota la geografia catalana, amb un resultat de més xxx.xxx canvis de contractes (6 dígits).  
Hem publicat el web www.consumestrategic.cat al quan recentment hem incorporat un cer-
cador d’empreses que permet trobar els proveïdors estratègics que s’hi han volgut inscriure. 
Tot i la complexitat de la iniciativa i de tractar-se d’una proposta políticament i econòmica 
arriscada, el balanç que fem des de la comissió és enormement positiu. 

b. CONSELLS LOCALS DE LA REPÚBLICA CATALANA (CLDRC). Objectiu: ser la república al terri-
tori. Estan concebuts com organismes d’acció executiva, i una eina estratègica per facilitar 
la implementació de les polítiques republicanes des de la proximitat del món local i la unitat 
d’acció. Són entitats autònomes en gestió i actuació, amb connexió i relació directa entre 
ells, i en ple procés d’integració amb el Consell per la República (CxR) a Brussel·les. 

c. S’ha promogut la creació de projectes pilot a diferents localitats per saber la viabilitat real 
de la iniciativa i els beneficis que aportava. El resultat va ser un èxit rotund, cosa que ens ha 
permès impulsar la creació de consells locals arreu del territori i, ja sí, amb un vincle estret 
i formalitzat amb el Consell per la República. 

d. MEMÒRIA HISTÒRICA. És una iniciativa en fase de desenvolupament que persegueix col·la-
borar en la recuperació de la memòria històrica, posant en valor la memòria democràtica, 
la justícia universal i els valors republicans, incidint en la realitat d’una falsa transició que 
a hores d’ara ha quedat ben palesa: el franquisme encara perdura a l’Estat espanyol. Alguns 
dels punts que està previst treballar:

1. Fosses + Banc d’ADN. 

2. Sumaris franquistes (actes de reconeixement, etc.). 

3. Incentius per a la recollida de memòria oral.

4. Contacte amb entitats memorialistes. 


