ESMENES
AL FULL DE RUTA
BLOC 1
NÚMERO ESMENA: 04
Assemblea territorial: Arbúcies
Codi esmena: 1021
Paràgraf: 82
Tipus esmena: addició
Text ponència
Cal generar una finestra d’oportunitat, aprofitant la incapacitat de qualsevol govern espanyol d’oferir absolutament res i de renunciar a
la seva cara més repressora, així com les seves
debilitats governamentals, que probablement
després de les eleccions generals del 28 d’abril
esdevindran encara més marcades. Aquesta
situació va unida a la màxima fortalesa de la
ciutadania independentista mobilitzada i determinada, i a la resta de factors positius indicats a l’apartat “Situació actual”.
Text esmena
Cal generar una finestra d’oportunitat, aprofitant la incapacitat de qualsevol govern espanyol d’oferir absolutament res i de renunciar a
la seva cara més repressora, així com les seves
debilitats governamentals, que probablement
després de les eleccions generals del 28. d’abril
esdevindran encara més marcades. Aquesta
situació va unida a la màxima fortalesa de la
ciutadania independentista mobilitzada i determinada, i a la resta de factors positius indicats a l’apartat “Situació actual”. En aquest
marc també cal aprofundir en les relacions ja
iniciades amb les organitzacions polítiques i
socials republicanes de la resta de pobles de
l'Estat espanyol amb l'objectiu de sumar forces per incidir en la desestabilització del règim
del 78 i la monarquia que el sustenta.
Justificació esmena
La possibilitat d'aconseguir l'estat propi és
més probable amb l'aliança estratègica de les
forces republicanes autodeterministes.
Justificació ponència
Si diem que la unilateralitat depèn de nosaltres
exclusivament. No podem comptar amb ningú.
NÚMERO ESMENA: 05
Assemblea territorial: Canet d’Adri
Codi esmena: 1373
Paràgraf: 83
Tipus esmena: modificació
Text ponència
Perquè aquest escenari es desenvolupi amb
èxit, cal idealment alinear els següents actors
clau: el Govern, el Parlament, la resta d’institucions i la ciutadania mobilitzada. Així, un
cop tots aquests actors estiguin alineats amb
l’objectiu, caldrà revalidar la declaració d’independència al Parlament i publicar-la al DOGC,
fer una proclamació solemne de la República

catalana davant del món, tot abaixant la bandera espanyola del Palau de la Generalitat i
del Parlament, demanar el reconeixement internacional de la independència de Catalunya
i constituir-se en Estat. A partir d’aquí caldrà
publicar els decrets de desenvolupament de la
llei de transitorietat jurídica, deixar en llibertat
els presos polítics i organitzar el retorn dels
exiliats. Les institucions i, si cal, la societat civil
hauran d’activar el pla d’organització del territori d’una manera indefinida en compliment de
la legislació vigent de l’estat constituït.
Text esmena
Perquè aquest escenari es desenvolupi amb
èxit, cal idealment alinear els següents actors
clau: el Govern, el Parlament, la resta d’institucions i la ciutadania mobilitzada. Un cop tots
estiguin alineats, s’anirà a buscar el reconeixement al dret internacional d’autodeterminació
i els passos necessaris i viables per implementar-lo, per exemple mitjançant la constitució
del Cens del Poble Català.
Justificació esmena
Les accions que comporten les línies eliminades condueixen a la situació que es va establir
després de la declaració d’independència feta
l’any 2017: empresonament govern i membres del Parlament; instauració del 155 que ara
seria més intens, etc. I creiem que l’oposició i
la resistència necessària per vèncer l’acció de
l’estat, actualment el poble català no està entrenat per a exercir-la amb prou contundència.

NÚMERO ESMENA: 07
Assemblea territorial: Guíxols
Codi esmena: 1194
Paràgraf: 68
Tipus esmena: addició
Text ponència
Es proposa afegir un nou paràgraf o punt a
continuació del punt 68.
Text esmena
Les AS proposaran línies d'acció estratègica
que, un cop aprovades pel SN, es traslladaran
a les AT i AS.
Justificació esmena
Es tracta d'afegir un grau més de concreció al
text de la ponència per tal de deixar ben clara
la tasca del SN per tal de facilitar la feina des
de les AT i mantenir informades totes les AS.
Justificació ponència
És redundant. Passa el mateix que en l'esmena
anterior.

Justificació ponència
Les accions descrites mai no es van dur a terme i, per tant, no sabem què hauria passat si
s'haguessin materialitzat.
NÚMERO ESMENA: 06
Assemblea territorial: Guíxols
Codi esmena: 1193
Paràgraf: 59
Tipus esmena: addició
Text ponència
Es proposa afegir un nou paràgraf o punt a
continuació del punt 59.
Text esmena
En aquest sentit, les AT i les AE rebran constantment les línies d'acció estratègica que
prèviament hagi determinat el SN.
Justificació esmena
Es tracta d'afegir un grau més de concreció al
text de la ponència per tal de deixar ben clara
la tasca del SN per tal de facilitar la feina des
de les AT.
Justificació ponència
El funcionament de les AT i AE està establert
en els Estatuts i el RRI. No és pertinent que
figuri al Full de Ruta.
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NÚMERO ESMENA: 08
Assemblea territorial: Guíxols
Codi esmena: 1196
Paràgraf: 102
Tipus esmena: addició
Text ponència
Es proposa afegir un nou paràgraf o punt a
continuació del punt 102.
Text esmena
Amb caràcter previ a cada una de les cites
electorals l'Assemblea exigirà als partits independentistes el seu compromís que prioritzaran els pactes amb altres partits independentistes i, sobretot, que en cap cas no donaran
suport a cap dels partits del 155 (PP, C's i PSCPSOE). L'objectiu és evitar que els partits del
155 puguin gaudir d'alguna mena de poder polític gràcies al suport de partits independentistes, ja sigui en l'àmbit local, nacional o estatal.
Justificació esmena
En el context actual de preindependència cal
prioritzar l'eix nacional per damunt de l'eix social. També cal que el món sobiranista cerqui
amb el màxim interès i voluntat l'entesa necessària per mostrar a la societat catalana i al
món la força del moviment independentista.
La política es fa amb grans consensos i és totalment possible avançar en l'eix social prioritzant els consensos i els objectius compartits
entre les diverses forces independentistes. Hi
ha més aspectes que uneixen els partits independentistes dels que els separen.
Justificació ponència
El posicionament de l'ANC és prou clar en
aquest aspecte i queda suficientment palès.
NÚMERO ESMENA: 09

d'acció també amb els moviments sobiranistes
de les altres nacions ibèriques i de dins de la
UE. Cal que a l'Estat espanyol li apareguin altres fronts a més del català, amb l'objectiu de
debilitar-lo.
Justificació ponència
Al llarg de tot el full de ruta anem referint-nos
a la unilateralitat com a única opció per arribar
a la independència. Només depèn de nosaltres.
NÚMERO ESMENA: 10
Assemblea territorial: Rubí
Codi esmena: 1428
Paràgraf: 152
Tipus esmena: addició
Text ponència
Denunciar la causa dels presos polítics, exiliats
i represaliats i demanar-ne l'anul·lació.
Text esmena
(Col·locar el següent redactat on correspongui) L'Assemblea haurà de seguir organitzant
mobilitzacions en defensa de la llibertat dels
presos polítics i del retorn dels exiliats.
Justificació esmena
No n'hi ha prou només a denunciar. Cal actuar.
Mobilitzar la població per demanar la llibertat
dels polítics empresonats és també una manera de fer República. Fins ara ha estat l'Assemblea -junt amb Òmnium- l'encarregada
d'organitzar aquestes mobilitzacions. Aquest
lideratge no s'ha de deixar de costat.
Justificació ponència
Les persones esmenants no indiquen on volen
incorporar el text de la ponència.
NÚMERO ESMENA: 11

Assemblea territorial: Guíxols
Codi esmena: 1201
Paràgraf: 158
Tipus esmena: addició

Assemblea territorial: Sant Joan Despí
Codi esmena: 1281
Paràgraf: 81
Tipus esmena: addició

Text ponència
Es proposa afegir un nou paràgraf o punt a
continuació del punt 158, que passaria a convertir-se en el punt 5.7.

Text ponència
És l’escenari que l’Assemblea considera més
probable, que depèn de nosaltres i ens permet
ser proactius; per tant, prioritzem que hem
d’actuar entenent que ens trobem en aquest
escenari. No obstant això, el seu principal punt
dèbil és la manca d’unitat estratègica dels partits, entre ells i amb la societat civil. Així doncs,
caldrà treballar molt activament des de l’Assemblea per exigir aquesta unitat i posar en
contradicció els partits i actors polítics que la
descartin.
Si després d'intentar assolir la unitat d'acció
entre els partits polítics, aquesta no fos possible com a conseqüència del clar desmarcatge
d'algun partit, l’ANC sotmetrà els socis a una
consulta per determinar si pot donar el seu suport al partit -o partits- que sí que haguessin

Text esmena
5.7. Consell amb les altres nacions ibèriques
Per debilitar l'Estat espanyol és convenient establir complicitats i compartir estratègia global amb els altres moviments sobiranistes de
les altres nacions sense estat dins l'Estat espanyol, principalment amb Euskal Herria, però
també amb Galícia. En aquest sentit resulta
convenient compassar els ritmes i les estratègies tot impulsant accions conjuntes amb l'organització sobiranista basca Gure Esku Dago.
Justificació esmena
Cal explorar les possibilitats d'assolir la unitat
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manifestat una sincera disponibilitat per arribar a acords i assolir la unitat d'acció.
Text esmena
És l’escenari que l’Assemblea considera més
probable, que depèn de nosaltres i ens permet
ser proactius; per tant, prioritzem que hem
d’actuar entenent que ens trobem en aquest
escenari.
81.bis. Considerem que avançar en aquest escenari està plenament justificat. Quan un esstat vulnera el dret a l’autodeterminació interna
(com podria ser la sentència política 31/2010
del TC sobre l’Estatut), vulnera drets civils i
polítics i en general la capacitat dels catalans
a poder-se desenvolupar econòmicament, socialment i culturalment, i també genera molts
altres greuges i repressió diversa, llavors es
produeix una causa justa que ens empara per
procedir amb l’exercici del dret a l’autodeterminació externa (secessió) d’acord amb el
dret internacional i d’acord amb la sentència
2010/25 del Tribunal Internacional de Justícia
que dictamina que les declaracions d’independència no són il·legals.
No obstant això, el principal punt dèbil
d’aquesta escenari és la manca d’unitat estratègica dels partits, entre ells i amb la societat
civil. Així doncs, caldrà treballar molt activament des de l’Assemblea per exigir aquesta
unitat i posar en contradicció els partits i actors polítics que la descartin.
Justificació esmena
Primer de tot, creiem que cal separar el paràgraf 81 en dues parts, una que enuncia l’escenari i diu que aquest només depèn de nosaltres. I l’altra de la manca d’unitat dels partit
que dificulta implementar aquest escenari.
Aquesta separació creiem que és necessària,
perquè són dos conceptes diferents i creiem
que millor que cada paràgraf tingui un sol concepte. En segon lloc, afegim intercalat un nou
paràgraf que dóna una justificació politicojurídica per legitimar l’escenari. Cal explicitar que
aquest escenari no és un unicorn, sinó que hi
ha una base sòlida i argumental del que es coneix com la “causa justa”, la qual ens justificaria la eventual DI.
Justificació ponència
Considerem que qualsevol nou escenari cal
consultar-lo als socis de l'Assemblea.
NÚMERO ESMENA: 12
Assemblea territorial: Sants-Montjuïc
Codi esmena: 1117
Paràgraf: 41
Tipus esmena: modificació
Text ponència
41. Per trencar amb aquesta dilació en l’assoliment d’objectius (independència i República catalana) cal que la societat civil forcem
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la constitució d’una taula d’acció unitària de
partits i entitats, i exigim a Govern i partits que
compleixin les promeses electorals. També, als
efectes de la intervenció en la política de l’Estat, cal demanar als partits independentistes
catalans que no permetin la governabilitat de
l’Estat, i no donin suport a cap de les mesures
presentades al Congrés dels diputats.
Text esmena
41. Per trencar amb aquesta dilació en l’assoliment d’objectius (independència i República catalana) cal que la societat civil forcem
la constitució d’una taula d’acció unitària de
partits i entitats, i exigim a Govern i partits que
compleixin les promeses electorals o (en el cas
que Govern i partits segueixin amb la mateixa actitud) donem suport a la creació de les
alternatives necessàries per substituir aquests
actors.
Justificació esmena
No n’hi ha prou amb fer exigències a uns partits i un Govern que durant més de cinc anys
han demostrat que no tenen gaires intencions
de fer-nos cas. Si segueixen amb aquesta actitud de falses promeses cal canviar-los.
Justificació ponència
L’objectiu de l'Assemblea és la independència.

NÚMERO ESMENA: 13
Assemblea territorial: Sagrada Família
Codi esmena: 1287
Paràgraf: 162
Tipus esmena: addició
Text ponència
6. Escenari canviant
160 En el moment de redactar aquest Full de
Ruta, han estat convocades unes eleccions
anticipades al Congreso de los diputados i al
Senado espanyol. També estan convocades
eleccions municipals i eleccions al Parlament
europeu. És previsible que tinguem un escenari diferent en aquestes institucions quan presentem aquest full de ruta als socis de l’ANC
en assemblea. També és possible que, una
vegada passat el cicle electoral, es generi una
confrontació política més gran Catalunya-Espanya, amb una onada repressiva superior a la
viscuda amb l’aplicació de l’article 155.
161 Per altra banda, davant la previsible sentència condemnatòria que dictarà el Tribunal
Suprem en el judici contra l'independentisme,
cal planificar des d'ara mateix accions (no només reaccions) noviolentes de mobilització
ciutadana contundent. Aquestes accions s’en-

focaran a objectius clars com són: augmentar
la incidència en la comunitat internacional per
generar posicionaments efectius; millorar la
cohesió tàctica i teixir la confiança amb altres
actors socials i moviments populars del país;
accelerar l'estat de consciència i compromís
del nostre poble, i sacsejar les institucions catalanes per obligar-les a fer passes endavant.
Text esmena
Afegir 162. 7 Autocrítica
163 No fer ultimàtums ni crear falses expectatives que es dilueixen en el temps, inexplicablement.
164 Tots els membres han de ser coherents
amb les accions proposades per l’Assemblea.
165 . Analitzar el cost/benefici de les campanyes i accions proposades. Ex. Dejunis, Primàries, etc., en què hi ha hagut molt esforç i poc
resultat.
Justificació esmena
Creiem que per demanar exigències, hem de
ser capaços de veure les nostres mancances.
Justificació ponència
Aquest document és el full de ruta de futur.
El balanç de la tasca del que s’ha fet, amb encerts i desencerts, no és en el full de ruta on
s’inclou.
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