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NÚMERO:  61

Codi: 1
Assemblea de Base: Badalona 
Document: Full de Ruta
Article: Tots
Tipus d’esmena: Totalitat

Text ponència
Full de Ruta sencer. 

Justificació esmena
L’Assemblea de base de Badalona ha decidit presentar esmena a la totalitat del Full de Ruta per 
les següents causes: 

Contradicció constant en el Full de Ruta sobre el tema de la Unilateralitat, .

No s’estava preparat per dur-la a terme, s’ha d’estudiar, no sabem quan es podrà portar a terme 
ni com.  En canvi després només és l’única via i obligatòria per a tothom. Estem preparats ara? 
Què ha canviat per assegurar que és possible?

Unilateralitat obligada, però no hi ha cap estratègia per poder-la portar a terme. 

El Full de Ruta ha de ser assumible durant aquest any, perquè el Full de Ruta és anual. L’Assem-
blea es compromet que es proclamarà la República catalana si hi ha un 50%+1? L’Assemblea no 
és govern, per tant, no pot fer-ho, com pretén fer-ho?

Assemblea s’erigeix i exigeix que el Full de Ruta sigui el dels partits i qui no l’assumeixi (obeeixi) 
serà castigat fent-li propaganda en contra.

Assemblea es creu amb el dret de dir als seus associats i a tots els catalans a quin partit han de 
votar o si el vot ha de ser d’abstenció perquè ningú se’l mereix.

Assemblea no parla del presos, exiliats ni represaliats. Amnistia? 

Parlem d’unir els independentistes i en ell Full de Ruta només es parla amb un discurs de divisió.

Sobre els temes socials, econòmics i ecològics, aquest Full de Ruta es limita a dir que cal donar 
suport i treballar des de les Assemblees de Base per fer-ho possible. Això ho pot dir qualsevol! 
Una associació com l’Assemblea ha de fer més, ha de marcar unes pautes de treball i uns com-
promisos.

Per aquests motius, no acceptem aquest Full de Ruta i presentem l’esmena a la totalitat amb 
majoria absoluta 23 vots a favor, 8 en contra i 3 abstencions.

Justificació ponència
L’esmena no proposa cap text alternatiu; per tant, no podem valorar cap nova proposta. En tot 
cas, és esmena de retorn del text a la ponència. No entenem que la justificació de l’esmena es-
tigui plena de preguntes. Si el que es vol és fer preguntes sobre al Full de Ruta, ens les havien 
d’haver adreçat directament, però no pas per la via d’esmena a la totalitat. Tenim resposta per a 
moltes de les preguntes que es fan, perquè van sortir en els debats de redacció del Full de Ruta.



ES
M

EN
ES

 F
U

LL
 D

E 
RU

TA

-3-

NÚMERO:  62

Codi: 3
Assemblea de Base: Sarrià - Sant Gervasi
Document: Full de Ruta
Article: Tots
Tipus d’esmena: Totalitat

Text ponència
Full de Ruta sencer

Text esmena

PROPOSTA SSG FULL DE RUTA 2020 – 2021
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1. INTRODUCCIÓ

La Declaració Fundacional de 30 d’abril de 2011 i el Full de Ruta de 10 de març de 2012, descrivien 
la finalitat de l’Assemblea Nacional Catalana i les línies d’acció que el moviment independentista 
hauria de seguir per aconseguir l’Estat català independent.

Des de llavors, les multitudinàries mobilitzacions de l’Assemblea, van posar-la en una situació 
privilegiada per fer-se visible i influir en els estaments polítics i socials del nostre país.

Amb la consulta ciutadana del 9N de 2014 i les eleccions al Parlament de Catalunya del 27S de 
2015 va anar creixent una base social i política favorable a la independència, amb què es va acon-
seguir arribar al referèndum de l’1 d’Octubre de 2017.

L’1 d’Octubre va ser una victòria col·lectiva, tot i els esforços i impediments de l’Estat espanyol per 
evitar-lo. La proclamació de la República Catalana del 27 d’octubre de 2017, deixada en suspens i 
que no es va defensar, va comportar la intervenció de l’Estat espanyol, l’aplicació de l’article 155, 
la dissolució del Parlament, l’empresonament de part del Govern legítim, la fugida a l’exili de la 
resta i la convocatòria d’unes eleccions imposades.

La victòria, a les eleccions imposades del 21 de desembre de 2017, dels partits favorables a la 
independència va semblar que obria un nou horitzó per seguir avançant cap a la independència. 
Però les desavinences dels interessos dels partits polítics i la campanya de repressió i por per part 
de l’Estat espanyol han fet que, lluny de millorar, la situació hagi anat empitjorant.

La injusta sentència del procés, i les penes duríssimes (que sumen gairebé 100 anys de presó) 
per a una gran part del Govern de la Generalitat de 2015-2017 i per als líders de les entitats de la 
societat civil, Assemblea i Òmnium, tot i que esperades, han causat una commoció social molt 
important.

La maquinària repressiva de l’Estat espanyol, que utilitza la judicatura com a principal instru-
ment, continua colpejant persones i institucions, vulnera els principis democràtics fonamentals 
i llança un missatge amenaçador amb la finalitat de desmobilitzar la societat civil i escapçar 
l’independentisme.

Les vulneracions de drets civils i polítics no cessen, i ara afecten el president de la Generalitat, 
el MH Quim Torra, el qual ha rebut una sentència d’inhabilitació del TSJC per exercir el seu dret 
legítim de llibertat d’expressió en demanar l’alliberament dels presos polítics. Els poders jurídics 
de l’Estat espanyol han menyspreat, un cop més, la sobirania del Parlament de Catalunya el qual, 
incapaç de complir les seves pròpies resolucions, ha acatat novament ingerències inacceptables 
per decidir qui pot ser o no president del nostre govern.

La incapacitat per part dels partits polítics independentistes de preservar i defensar les instituci-
ons catalanes i els seus representants electes davant l’atac frontal de la judicatura espanyola ha 
provocat la propera dissolució del Parlament i la convocatòria de noves eleccions.

En aquest context advers, no s’ha pogut assolir la unitat estratègica de tots els actors polítics per 
reprendre el camí cap a la independència.

En el front judicial, les victòries han vingut de l’exterior. La resolució del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea de Luxemburg, de 19 de desembre de 2019, va dictaminar que Carles Puigde-
mont, Oriol Junqueras i Toni Comín eren eurodiputats pel fet de la seva elecció i, per tant, tenien 
immunitat des d’aquell moment. Aquesta sentència acredita que es va produir una violació fla-
grant dels drets polítics dels tres parlamentaris per part de la justícia espanyola i les institucions 
europees, però només ha pogut ser corregida en el cas dels que són a l’exili. El Tribunal Suprem, 
amb insultant parcialitat, va dictaminar que la sentència no era d’aplicació en el cas d’Oriol Jun-
queras, pel fet d’haver estat condemnat ja a inhabilitació. Les darreres setmanes, com a resultat 
del Brexit, Clara Ponsatí ha estat proclamada eurodiputada.

Amb l’objectiu de fer efectiva aquesta unitat estratègica, l’Assemblea ha participat en reunions 
d’una taula d’agents independentistes, formada per grups parlamentaris i entitats, l’únic fruit de 



ES
M

EN
ES

 F
U

LL
 D

E 
RU

TA

-5-

la qual han estat les mobilitzacions unitàries durant el judici i la postsentència. Aquest esforç 
s’ha viscut en ocasions com una pèrdua d’autonomia o d’influència política de l’entitat.

L’Assemblea ha d’actuar amb independència, guiada només pel seu objectiu fundacional, i treba-
llar tant en aquells espais de la societat civil que pot preparar millor per a la ruptura democràtica, 
com en el manteniment de la seva influència en el discurs polític i en l’acció dels partits.

2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS

L’Assemblea es referma en la convicció que la independència només serà possible amb una rup-
tura democràtica. Fer efectiva la independència en un context de no acord amb l’Estat espanyol 
no és fàcil, però que hi hagi un canvi favorable, tant en l’opinió pública espanyola com en l’estruc-
tura profunda de l’Estat espanyol, que signifiqui respectar el dret d’autodeterminació i acceptar 
la possibilitat de la independència de Catalunya mitjançant un referèndum acordat, ha quedat 
demostrat que és pràcticament impossible.

Ara bé, dos anys després de l’1 d’Octubre, s’ha evidenciat que el lideratge polític del moviment 
independentista no estava preparat per a la ruptura. Accions rupturistes com el referèndum 
partien del convenciment de gran part dels actors que es forçaria l’Estat espanyol a un diàleg i a 
una negociació. Aquesta expectativa va fallar estrepitosament. La resposta no pot ser ni seguir 
fent creure que el diàleg amb l’Estat espanyol ens portarà la independència, ni fer un discurs 
d’unilateralitat únicament retòric. La unilateralitat és l’única via realment factible que ens ha 
de permetre avançar més. La ruptura es prepara. La independència es prepara i es fa efectiva, i 
l’Assemblea aposta clarament per aquesta via.

2.1. Reforçament de l’Assemblea

Durant aquest darrer període, l’Assemblea s’ha trobat en un escenari difícil. Els nostres expresi-
dents, Carme Forcadell i Jordi Sànchez, són a la presó des de fa més de dos anys, el govern està 
repartit entre les presons i l’exili, i centenars de càrrecs públics i persones de la societat civil 
també han estat investigades, detingudes, ferides, mutilades o jutjades per l’aparell de l’Estat 
espanyol.

L’Assemblea ha d’obrir una nova etapa, marcada per alguns fets destacables: l’aparició del Con-
sell per la República Catalana, la lluita cada cop més cruenta per l’hegemonia autonòmica dels 
principals partits independentistes i el naixement dins la societat catalana d’altres moviments 
independentistes.

Hem d’aconseguir reforçar l’Assemblea, de manera que hi hagi  col·laboració i confiança entre 
tots (Assemblees de Base, Secretariat Nacional i Comitè Permanent). Tothom ha de treballar per 
afavorir la implicació amb els objectius de l’entitat i la seva consecució.

Hem de continuar amb les campanyes reactives, per mitigar els efectes de la repressió.

Però també hem seguir treballant i de fomentar les campanyes proactives, per empoderar la 
societat (com la d’Eines de País).

Cal millorar el trasllat al territori d’aquestes campanyes i implicar les assemblees de base en la 
seva definició i en el seu desplegament per fer-les efectives.

L’Assemblea ha de potenciar les consultes internes, sobretot per prendre decisions sobre àmbits 
no recollits en el present Full de Ruta. També ha de facilitar que les assemblees de base puguin 
fer ús d’aquest mecanisme en qüestions que pertoquin al seu àmbit.

2.2. Lideratge

En aquesta nova etapa, l’Assemblea haurà de tornar a ocupar l’espai central del debat polític pú-
blic i evitar que se’ns col·loqui en una posició radicalitzada per deslegitimar-nos. 
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L’Assemblea haurà de tenir una posició que la farà crítica, cosa que comportarà una major in-
comoditat per als actors polítics que tenen patrimonialitzada la representativitat política de la 
societat. Aquests actors polítics estan posposant i abandonant, a causa de la seva lluita per l’he-
gemonia autonòmica, el nostre objectiu fundacional, la independència de Catalunya.

Així mateix, l’Assemblea també ha de ser crítica amb els actors i entitats socials, que posicionats 
en favor de la independència, no actuïn en la mateixa direcció.

L’Assemblea ha de posar en valor, en les seves campanyes de difusió, la perspectiva històrica per, 
sense deixar de ser crítics en tot allò que es consideri, evitar ser presoners del desànim que pu-
guin generar alguns dels moments del camí cap a la independència.

L’Assemblea ha d’assumir la responsabilitat d’exercir de frontissa, de recordar i resituar l’objectiu 
polític i l’adversari comú al si de l’independentisme. Ha de vetllar perquè les disputes electorals 
o socials tinguin el mínim impacte en el fet de seguir avançant.

2.3. Unitat d’acció independentista

Des dels inicis de l’Assemblea hem fet bandera de la unitat d’acció independentista. Hem dema-
nat i exigit, de vegades amb èxit i d’altres amb no tant, que els partits concorreguessin junts a 
les eleccions.

3. LÍNIES D’ACCIÓ ESTRATÈGICA

3.1. Unilateralitat i taula de diàleg

En el Full de Ruta 2019-2020 identificàvem tres possibles escenaris, i prioritzàvem el de la via 
unilateral, ja que no depenia ni de l’Estat espanyol ni de la comunitat internacional. Després dels 
esdeveniments succeïts el darrer any, ara veiem clar que aquesta via és l’única possible.

Es imprescindible que situem al centre del debat públic una proposta seriosa i factible d’unila-
teralitat, que contingui propostes i escenaris materialitzables, amb indicació clara dels riscos 
implícits, i cal conjurar-nos col·lectivament per assumir-los amb fermesa i preparació. 

Haurem de mostrar que la independència unilateral resulta indispensable per a la llibertat i el 
progrés de tota la ciutadania de Catalunya.

El Govern català i l’espanyol han negociat la configuració d’una taula de diàleg entre ambdós, per 
buscar una solució política al conflicte català. Des de l’Assemblea som conscients que aquesta 
taula difícilment aconseguirà cap èxit en relació amb la convocatòria d’un referèndum binari i 
pactat sobre la independència.

L’Assemblea participa a la taula prèvia catalana amb tres condicionants: que només hi assisteixin 
partits/entitats independentistes; que el tema de debat sigui l’accés a la independència i que 
se’n negociïn els termes en base a una majoria independentista al Parlament o en base a un re-
ferèndum binari i vinculant acordat amb l’Estat espanyol; i que les reunions siguin públiques. La 
nostra funció serà la de ser garants d’aquestes tres condicions, tot i ser escèptics en relació als 
resultats.

3.2. Acció política

 3.2.1. Partits polítics

De cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, caldrà iniciar una campanya de pre-
sència pública en els mitjans de comunicació i en actes diversos per exigir als partits una propos-
ta de mandat cap a la independència per la via unilateral.

S’haurà de generar un ambient previ de plebiscit unilateral que converteixi les eleccions en un 
acte d’autodeterminació amb una força similar a l’1 d’Octubre.
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El Govern català haurà de ser capaç de preparar i bastir amb determinació les eines necessàries 
per rehabilitar la proclamació del 27 d’octubre i fer una declaració política en seu parlamentària. 
Així mateix, haurà de demanar a la ciutadania que l’acompanyi en la defensa de la llibertat del 
nostre país davant dels poders de l’Estat espanyol, que de ben segur pretendran actuar nova-
ment per anul·lar la nostra sobirania. Alhora s’haurà de demanar el reconeixement internacional. 

L’Assemblea només donarà suport als partits polítics que assumeixin explícitament aquesta pro-
posta de mandat.

L’Assemblea denunciarà públicament els incompliments dels partits polítics en relació als com-
promisos adquirits des que es va començar el camí cap a la independència; i especialment aquells 
que, tot i haver manifestat el seu compromís amb aquesta proposta de mandat, l’incompleixin. 
La denúncia pública serà continuada fins que els partits rectifiquin o desfacin les situacions anò-
males (com pactes amb partits del 155).

 3.2.2. Societat civil

Hem de desenvolupar i liderar un projecte que sigui compartit per una gran majoria de la ciuta-
dania.

Els dies previs al referèndum de l’1 d’Octubre, el missatge era molt clar: la societat civil, els par-
tits polítics i el govern farien tot el possible perquè es pogués celebrar i, posteriorment, seria fei-
na dels partits polítics implementar-ne el resultat. L’1 d’Octubre va ser una realitat, però a partir 
de llavors, els partits, el Govern i el Parlament no van complir el seu compromís. I una errada 
de la societat, que els va donar suport i confiança, va ser acceptar aquesta situació que ens ha 
portat fins avui.

L’Assemblea també denunciarà públicament aquells actors i entitats socials, que posicionats ex-
teriorment en favor de la independència, no actuïn en la mateixa direcció. Així mateix, també 
serà crítica i posarà d’evidència el posicionament d’actors i entitats socials a favor de la repressió 
del moviment independentista. La denúncia serà continuada mentre els actors i entitats socials 
mantinguin aquests posicionaments i actuacions.

 3.2.3. Política dins l’Assemblea

L’Assemblea va néixer voluntàriament allunyada de la influència directa dels partits polítics, de 
forma que pogués fer la seva tasca de manera transversal i lliurement.

Malauradament, hem constatat que alguns membres que pertanyen a partits polítics han uti-
litzat els seus càrrecs de decisió dins la nostra entitat per influir-hi i que fes (o no fes) allò que 
interessava als seus determinats partits polítics.

Cal repensar l’organització interna de l’Assemblea, per evitar que persones amb interessos i vin-
culacions a partits polítics puguin prendre i dirigir els òrgans de decisió de l’entitat.

 3.2.4. Processos populars

L’Assemblea pot impulsar processos participatius deliberatius per tot el territori, que habilitin la 
ciutadania per definir com ha de ser l’organització política que volem donar-nos. La ciutadania 
és l’eina de país per avançar cap a la independència des de la sobirania popular, apostant per una 
democràcia republicana deliberativa.

3.3. Consell per la República Catalana

L’Assemblea, com a part de l’òrgan de govern del Consell per la República Catalana, farà costat de 
manera decidida a les accions que el Consell desenvolupi i ajudarà a difondre-les.
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Donarà suport al vessant exterior del Consell per la República Catalana per aconseguir el reco-
neixement del nou Estat català per part d’altres estats en el moment de proclamar la República 
catalana.

També col·laborarà en la seva tasca d’acció interior, com el desplegament institucional de la e-Re-
pública, la participació política i l’impuls decidit als Consells Locals per la República Catalana en 
tot el territori català.

3.4. Internacionalització del conflicte

L’àmbit internacional segueix sent un front estratègic per a la causa catalana. Cal fer sentir la 
nostra veu en tots els fòrums internacionals possibles i treballar-ne les complicitats.

Cal obrir noves assemblees exteriors i potenciar la seva capacitat operativa.

3.5. Comunicació de l’Assemblea

L’Assemblea ha de millorar la qualitat i l’impacte de la seva comunicació; tant cap a l’exterior com 
interiorment.

Una correcta comunicació exterior de l’Assemblea és bàsica per incidir sobre els agents polítics 
i socials, per sensibilitzar i mobilitzar la gent, i per fer arribar als mitjans i l’opinió pública la in-
formació correcta del que fem.

El seguiment d’aquesta informació que s’envia i vetllar per la seva correcta interpretació és tam-
bé funció nostra. De la mateixa manera que posar en evidència qualsevol distorsió, ocultació, o 
falsedat que en facin aquests agents.

Una correcta i àgil comunicació interior dins l’Assemblea és bàsica perquè aquesta flueixi fàcil-
ment de baix cap a dalt i de dalt cap a baix (cal millorar i actualitzar les dades de contacte de 
la BD). Qualsevol proposta del Comité Permanent i del Secretariat Nacional ha d’arribar a les 
Assemblees de Base amb prou temps i informació perquè aquestes la puguin traslladar als seus 
membres. Qualsevol proposta d’un membre de l’entitat ha de poder vehicular-se a través de la 
seva Assemblea de Base, d’allà al Secretariat Nacional, al Comité Permanent i, si cal, a la pròpia 
Assemblea.

 3.5.1. Argumentari per la independència

Amb l’objectiu de tornar a posar la independència al centre del relat, caldrà fer campanyes d’ar-
guments, basades en els fets ocorreguts en els darrers anys i renovar i actualitzar l’argumentari.

 3.5.2. Model de país

L’Assemblea ha de continuar potenciant la commemoració de la Diada Nacional de l’11S i de l’1 
d’Octubre, la Universitat Catalana d’Estiu i tots aquells congressos i espais que treballin, des 
d’una òptica nacional, per la defensa de la llengua i la cultura catalanes.

Cal vetllar perquè la llengua catalana es mantingui al carrer, a les escoles, als mitjans de comuni-
cació, a les entitats, i als organismes i les institucions.

Per la República catalana que volem, considerem important anar treballant des d’ara els següents 
valors de llibertat, justícia i solidaritat:

Igualtat d’oportunitats

Cal assegurar la igualtat de gènere i denunciar la discriminació i els atacs que pateixen certs 
col·lectius.
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Acostament als joves

Ja que són el futur del nostre país, és important conèixer les seves preocupacions i inquietuds i 
ser sensibles a les seves reivindicacions.

Precarietat social

Cal donar suport a les iniciatives orientades a garantir els drets de les persones en tots els nivells: 
socials, educatius, materials, etc. Volem un model de societat que asseguri el dret a l’habitatge i 
un salari mínim que permeti a tothom viure amb dignitat. 

 3.5.3. Informació dins l’Assemblea

L’Assemblea, com a entitat democràtica i exemplar, ha de promoure un accés fàcil a la informació 
interna (actes, resolucions, propostes…). Pot posar filtres, però no traves.

L’Assemblea ha de garantir que les propostes o queixes dels seus membres són escoltades i ate-
ses en un període de temps el més breu que sigui possible.

3.6. Lluita noviolenta

La lluita activa noviolenta és una lluita basada en la intel·ligència, que es fonamenta en la força 
del poble organitzat i que defensa els drets sense renunciar-ne a cap. Un dels seus mitjans és 
debilitar els pilars de poder de l’adversari a través de la planificació d’accions de denúncia, de no 
cooperació, de creació d’alternatives i de desobediència civil, sempre dins una estratègia prèvia-
ment definida per aconseguir els canvis polítics que busquem.

Caldrà fer formació i treballar diferents línies d’actuació dins la noviolència.

Dins les línies d’acció pròpies de la lluita noviolenta, l’Assemblea s’ha centrat en dues grans línies: 
les accions de mobilització (que són bàsicament accions de denúncia) i les accions de no coope-
ració i de creació d’alternatives.

 3.6.1. Mobilització

L’Assemblea ha de sortir al carrer tantes vegades com sigui necessari, amb una estratègia ben 
definida i un objectiu clar.

L’Assemblea seguirà mobilitzant lliurement, alhora que mantindrà relacions de col·laboració amb 
la resta d’actors mobilitzadors sempre que la mobilització conjunta estigui en la línia dels nos-
tres objectius estratègics.

 3.6.2. Eines de País

L’Assemblea ha de fer campanyes de sensibilització i d’empoderament de la societat civil, dins la 
lluita noviolenta, com una acció de no cooperació o de creació d’alternatives.

L’Assemblea ha de donar suport als projectes, institucionals o no, que tinguin com a objectiu la 
creació o implementació efectiva d’estructures d’estat.

3.7. Fer créixer l’Assemblea

Per fer créixer l’Assemblea, hi ha tres àmbits que creiem necessaris analitzar: el seu funciona-
ment, l’estructura que ens cal i el finançament per tal de dur-ho a terme.

 3.7.1. Anàlisi del funcionament de l’entitat

L’Assemblea ha de garantir que el seu funcionament continua essent el dels valors fundacionals 
amb què va néixer. La força de les bases, canalitzada per les AB i concentrada en el Secretariat 
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Nacional i el Comité Permanent, ha de dur a terme les línies d’acció que entre tots haguem deci-
dit al Full de Ruta.

Cal garantir el treball i la implicació conjunta de tothom (Comité Permanent, Secretariat Nacio-
nal, Assemblees de Base i bases).

Cal revisar els actuals Estatuts, el Reglament de Règim Intern, la Delegació de Funcions al Se-
cretariat Nacional i Comité Permanent, i la resta de documents marc amb els quals funciona 
l’Assemblea, per verificar si responen a les necessitats de l’entitat, o bé cal actualitzar algun punt.

Cal garantir que tothom compleixi els Estatuts, el Reglament de Règim Intern, i altres docu-
ments marc de l’entitat, i també la independència del Comitè Deontològic respecte del Secreta-
riat Nacional. Ha de facilitar-se que pugui actuar d’ofici. Alhora, la seva resolució d’expedients ha 
de ser més transparent i ràpida (es pressuposa que també serà justa).

 3.7.2. Anàlisi de l’estructura de l’Entitat

Un cop definits els objectius i la manera de funcionar que volem que tingui l’Assemblea, s’ha de 
dimensionar de manera progressiva la seva estructura organitzativa i de gestió. Cal anar ajustant 
aquesta estructura de manera que no augmenti per sobre dels diners i mitjans disponibles en 
cada moment.

 3.7.3. Finançament de l’Entitat

Estatutàriament, i per garantir-ne la independència, l’Assemblea no pot rebre cap subvenció pú-
blica.

Fins a l’actualitat, ens hem finançat amb les quotes dels membres de ple dret, la venda de mar-
xandatge i la venda de samarretes de l’11S.

L’Assemblea ha d’engegar campanyes de reposicionament social i polític per recuperar la seva 
situació per marcar el camí cap a la independència; de manera que això engresqui i incentivi la 
gent a sumar-s’hi i ampliar el nombre de membres de ple dret.

L’Assemblea ha d’anar reduint la dependència econòmica dels ingressos per les vendes de samar-
retes de l’11S, fins arribar al punt que aquestes no siguin necessàries per al normal funcionament 
de l’entitat.

S’han de pensar noves formes i fórmules de finançament que ens permetin complementar els 
ingressos de l’Entitat.

Tot i això, cal buscar un equilibri entre el grau de despesa que es faci pel funcionament de l’enti-
tat i els seus ingressos de manera que el primer no superi el segon.

Justificació esmena
La proposta de Full de Ruta del Secretariat Nacional per al 2020-2021 no s’aguanta per enlloc.

El Full de Ruta resulta llarg i feixuc, i la sensació és que hi ha molta “palla” per inflar-lo.

La meitat del Full de Ruta és la introducció i els objectius (relat interpreatiu de coses que ja han 
passat que i, per tant, en la majoria dels casos no es poden modificar).

La part central és més aviat una memòria de les actuacions que fa i vol fer cadascuna de les ac-
tuals Comissions del Secretariat Nacional, amb medalles pels encerts que han tingut, una part 
d’autocomplaença o autoengany (ni som els millors defensant l’independentisme, ni més forts 
que mai) i més aviat pocs reconeixements de les errades (o actuacions poc afortunades que s’han 
tingut).

Cap al final del document es parla de com hauria de ser la República catalana... Perdoneu, això 
ja ho decidirà la gent quan aquesta arribi. La tasca de l’Assemblea és treballar per aconseguir 
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implementar la República catalana. Ara és fer volar coloms; i al Full de Ruta s’han de concretar 
accions i fites per al període 2020-2021.

Parla de les Assemblees de Base i les valora no com una organització assembleària de baix cap a 
dalt, sinó que els pica el crostó, recordant-los que estan a baix i han d’obeir els que estan a dalt i 
decideixen. Summament preocupant...

Parla del finançament de l’entitat i el polaritza en les quotes dels socis i les samarretes de l’11S 
(no esmenta la venda de marxandatge durant tot l’any) i, després de la patacada d’aquest any 
amb la venda de samarretes de l’11S (sense pensar que potser no és sols que s’hagi ingressat 
menys, sinó que s’ha gastat més del que hauria estat raonable), arriba a la conclusió màgica que 
s’ha d’ampliar el nombre de socis i buscar altres fórmules de finançament (per no dependre de 
les samarretes). Per captar nous socis, cal que la gent del carrer estigui prou engrescada amb 
el que fa l’Assemblea, com per decidir-se a formar-ne part (i amb la imatge tèbia que ha donat 
aquests darrers temps, precisament més que engrescar la gent de fora perquè s’hi apunti, hauria 
de patir per si la gent que és dins es desil·lusiona i comença a anar-se’n).

A l’Assemblea li cal fer un “reset” o anar unes passes enrere per tornar a ser el que era i continuar 
avançant. Recuperar l’essència de la Declaració Fundacional de l’Assemblea, actualitzar-la al con-
text actual en què ens trobem, retornar la força al poble, i treballar amb forces renovades per una 
Assemblea de tothom, exemplar i democràtica, que funcioni de baix cap a dalt.

Justificació ponència
Tot i que el Full de Ruta d’aquest any és més sintètic que el dels anteriors, prenem nota de la 
crítica que conté l’esmena a la totalitat i certament podem compartir alguns dels arguments 
que la sustenten. Tanmateix, creiem que hi ha altres vies més adequades per mostrar crítica o 
descontentament. Les esmenes a la totalitat no s’haurien d’usar com altaveus mediàtics. El text 
alternatiu proposat és una còpia del Full de Ruta original que tant es critica, però amb uns pocs 
canvis que bé es podrien haver vehiculat a través d’esmenes als paràgrafs concrets. És una falta 
de respecte cap a la resta d’Assemblees de Base que han fet la feinada de fer esmenes específi-
ques de les quals moltes s’han acceptat.
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BLOC 2
NÚMERO:  63

Codi: 11
Assemblea de Base: Sant Martí
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 3
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
(...) causar una commoció social molt important.

Text esmena
(...) causar una commoció social molt important, incrementada per la incomprensible estratègia 
de les defenses que va legitimar el judici farsa en comptes de plantar-hi cara.

Justificació esmena
Si parlem de la commoció, no podem fer-ne una anàlisi incompleta.

Justificació ponència
L’estratègia utilitzada per les defenses dels presos no és un punt a tractar en el Full de Ruta; no 
depenien de l’Assemblea.

NÚMERO:  64

Codi: 79, 81, 82, 87, 89
Assemblea de Base: Alt Urgell, Gràcia, L’Hospitalet de Llobregat, Roselló, Sant Just Desvern
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 11
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
(...) electorals.

Text esmena
(...) electorals. Per tant, no han d’exercir càrrecs representatius persones que manifestin públi-
cament opcions partidistes contràries a posicionaments de l’Assemblea. I en cas que ho fessin 
posteriorment a accedir al càrrec, per tal de preservar la transversalitat de l’entitat, hauran de 
deixar el càrrec que ocupen.

Justificació esmena
“Cal deixar clar que les persones que formen part del Secretariat Nacional i prenen partit públi-
cament i notòriament a favor d’un partit polític amb opcions contràries als posicionaments de 
l’Assemblea, no poden representar el principi fundacional de transversalitat de l’Assemblea i no 
haurien de poder ser membres del Secretariat Nacional. Se’ls hauria d’aplicar el règim sanciona-
dor com a molt greu i han de ser amonestades públicament per l’entitat i obligades a deixar el 
càrrec de Secretària o Secretari Nacional.

Aquest punt potser s’hauria de desplegar als estatuts. Article Art 22.3.d.”
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Justificació ponència
Als Estatuts ja consta que si una persona ocupa un càrrec representatiu a l’entitat no pot tenir 
cap carrec polític. En cas que es vulgui demanar que les persones que ocupen càrrecs represen-
tatius de l’Assemblea no puguin manifestar públicament opcions partidistes, deixant de banda 
que això podria vulnerar la seva llibertat d’expressió, s’hauria d’incorporar primer als Estatuts i al 
RRI. Al Full de Ruta no hi ha d’aparèixer un afer que és estrictament reglamentari.

NÚMERO:  65

Codi: 119, 131
Assemblea de Base: Alt Urgell, La Segarra
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 16
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
(...), ni fer un discurs d’unilateralitat únicament retòric. La ruptura (...)

Text esmena
(...), ni fer un discurs d’unilateralitat únicament retòric. El dret a governar-se a si mateix no es 
negocia sinó que s’exerceix. La ruptura (...)

Justificació esmena
“El diàleg amb l’adversari no es pot negar mai, però cal deixar clar que necessitem altres eines 
per poder avançar cap al nostre objectiu.

Afirmar que sols hi ha una via factible en un procés que no està escrit i que és nou per a nosal-
tres seria massa agosarat i ens podria portar a no estar atents a altres hipotètiques possibilitats 
futures o a renunciar a altres vies legítimes a què tenim dret com a nació que som. Com indica 
la paraula “autodeterminació” són les nacions que es volen determinar les que es determinen 
(autodeterminació).

La proclamació de la independència feta pels representants d’una nació, elegits democràtica-
ment, és legítima.”

Justificació ponència
Creiem que la frase que l’esmena proposa afegir, malgrat que la compartim, és supèrflua. Ja diem 
que cal deixar la teoria i passar a la pràctica, i és obvi que això passa per exercir sobirania. El pa-
ràgraf simplement intenta dir “preparem-nos bé per al següent embat”.

NÚMERO:  66

Codi: 155, 156, 159, 160, 162, 164, 165, 168
Assemblea de Base: Argentona, Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, La Llacuna i Santa Maria 
de Miralles, Mataró, Ripollet, Rosselló, La Segarra 
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 20
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
(...) Secretariat Nacional han d’estar al costat de les Assemblees de Base i treballar-hi conjunta-
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ment per crear un ambient de confiança i fer que se sentin tan a prop com sigui possible de la 
Seu Nacional. Durant molt temps (...)

Text esmena
“(...) Secretariat Nacional han d’estar al costat de les Assemblees de Base traslladant les opini-
ons que aquestes aportin sobre les decisions que s’hagin de prendre en els plens del Secretariat 
Nacional, fent-los arribar prèviament els punts de l’ordre del dia amb suficient antelació, perquè 
aquestes els puguin debatre, si ho creuen convenient, i puguin traslladar les decisions preses als 
seus secretaris. Els secretaris hauran de recollir dites opinions i defensar en el ple del secretariat 
les decisions de les Assemblees.

Durant molt temps (...)”

Justificació esmena
L’única manera que els socis de l’Assemblea s’impliquin en la definició i el desplegament de les 
campanyes, per fer-les més efectives i aconseguir tornar a potenciar l’Assemblea perquè torni a 
liderar el camí cap a la independència, és no escatimant esforços per afavorir la participació dels 
socis que ho desitgin en la presa de les decisions. Quan les decisions venen imposades s’afavoreix 
la no participació i l’autoexclusió de l’entitat.

Justificació ponència
El que exposa el text de les esmenes ja és previst que es faci i no hi ha res que impedeixi portar-ho 
a terme. Altra cosa és si es compleix o no. I en molts llocs es compleix. No cal especificar-ho en 
el Full de Ruta només perquè determinats secretaris nacionals o coordinadors territorials no fan 
bé la seva feina.

NÚMERO:  67

Codi: 176
Assemblea de Base: Informàtica
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 20
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
“Per a aquest reforçament i millora de la comunicació interna, es crearà un grup de treball d’As-
semblees de Base, amb membres del Secretariat Nacional de les comissions Territorial, Sectorial 
i Internacional, però també amb membres de les diferents Assemblees de Base Territorials, Sec-
torials, Exteriors i de Joves.

També s’incentivarà la participació de membres d’Assemblees de Base en grups de treball, per tal 
que no només estiguin formats per membres del Secretariat Nacional.”

Justificació esmena
Com va proposar la Sectorial d’Informàtica de cara al Consell d’Assemblees de Base, amb aquest 
grup de treball pot millorar la comunicació i incentivar les reunions i actes telemàtics, reunions 
i paràmetres de desplaçament, si s’escau. 

Amb anterioritat, un grup de sectorials vam proposar un protocol relacionat, que no es va imple-
mentar per falta de volum de projectes, però la nostra experiència professional i la mateixa As-
semblea ens diuen que el sol fet de reunir-se en una sessió de ‘viver d’idees’ ja estableix sinergies 
i planta la llavor de nous projectes.

En el punt 29 del Full de Ruta es comenta la necessitat d’establir un grup de treball/grup d’anàlisi 
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per a una altra qüestió, així que entenem que no està fora de lloc plantejar aquesta necessitat.

També es remarca la necessitat que, com està contemplat, els grups de treball comptin amb les 
Assemblees de Base i no estiguin formats només per membres del Secretariat Nacional. L’experi-
ència ens demostra que és positiu i així es compta amb diferents visions.

Justificació ponència
Els grups de treball, si es consideren oportuns, sempre s’han pogut formar amb el vistiplau del 
Secretariat Nacional, que és qui té la competència d’aprovar-los. No creiem que el Full de Ruta 
hagi de recollir la creació de cap grup de treball concret. La sectorial pot fer arribar una proposta 
de resolució al Secretariat Nacional a través de qualsevol dels seus membres. De fet, la darrera 
reunió plenària del Secretariat Nacional va aprovar la creació d’un grup de treball per definir els 
requeriments de la nova intranet, eina imprescindible i que resoldrà molts dels problemes plan-
tejats en aquesta esmena.

NÚMERO:  68

Codi: 187
Assemblea de Base: Girona
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 26
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
L’Assemblea és l’entitat que ha fet possible que l’independentisme hagi pujat fins a límits no 
somniats abans del 2010. (...)

Text esmena
L’Assemblea ha contribuït que l’independentisme hagi pujat fins a límits no somniats abans del 
2010. (...)

Justificació esmena
Inicialment el text posa que l’Assemblea “és l’entitat que ha fet possible” que l’independentisme 
hagi...

Ho trobem una mica excessiu perquè l’Assemblea no és l’única entitat que ho ha fet possible, hi 
ha hagut altres actors que també hi han contribuït.

Justificació ponència
L’Assemblea és l’única entitat civil que té com a únic objectiu la independència. Si posem “contri-
buït” rebaixem excessivament el seu paper, no cal que ens traguem mèrits.

NÚMERO:  69

Codi: 190
Assemblea de Base: La Segarra
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 26
Tipus d’esmena: Modificació
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Text ponència
(...). Caldrà impulsar aquesta col·laboració, que no només s’ha de fer des del Secretariat Nacional, 
sinó que s’ha de fer a tot el territori i des de tots els sectors socials i professionals. Les Assemble-
es Territorials (...)

Text esmena
(...). Caldrà impulsar aquesta col·laboració, que no només s’ha de fer a tot el territori i des de tots 
els sectors socials i professionals. Les Assemblees Territorials (...)

Justificació esmena
Es considera exagerat i un excés de protagonisme afirmar que el moviment independentista 
estaria vençut sense aquesta entitat.

Justificació ponència
En primer lloc, observem que la justificació de l’esmena no encaixa gaire amb el text de l’esmena; 
té més a veure amb la primera part del paràgraf. En segon lloc, el text de la ponència està parlant 
de la col·laboració entre l’Assemblea i les altres entitats, i aclareix que aquesta col·laboració es fa 
en tots els nivells (Secretariat Nacional + Assemblees de Base). No entenem ben bé per què l’es-
mena elimina la participació del Secretariat Nacional. A més, tal com està redactada l’esmena, la 
frase queda inacabada.

NÚMERO:  70

Codi: 198, 199, 204, 206, 210
Assemblea de Base: Argentona, Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sant Just Desvern
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 29
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
A causa de la complexitat conjuntural i la disparitat estratègica dels diversos actors sobiranistes, 
és més important que mai ser permeables a les aportacions de pensadors i cercar assessorament 
per trobar els escenaris més viables i factibles per arribar a la independència i per definir la ma-
nera de materialitzar-los.

Text esmena
“La primera etapa d’aquest procés ha demostrat que els partits polítics independentistes són la 
baula feble del procés d’independència. Cada cop que els ha correspost prendre la iniciativa, no 
han pogut o no han sabut superar les dificultats amb què s’han trobat i la desconfiança entre 
ells i la lluita per l’hegemonia política els ha impedit consensuar una estratègia comuna. Per això 
cal que sigui la societat civil qui construeixi aquesta estratègia i qui denunciï qualsevol intent de 
trencar-la, per interessos partidistes i visions a curt termini. Apostem, doncs, perquè l’Assemblea 
s’encarregui de formar un grup d’anàlisi, amb persones de perfils transversals i diversos, que 
pugui evolucionar cap a un grup de generació d’idees o think tank, per tal d’estudiar de forma 
coordinada amb d’altres espais quins són els escenaris més viables i factibles per arribar a la in-
dependència i com materialitzar-los.”

Justificació esmena
Cal justificar el perquè és necessària la formació d’aquest grup que ha d’emergir de la societat 
civil.
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Justificació ponència
La ponència, havent transaccionat una esmena que proposava eliminar aquest grup, ja no parla 
de crear un think tank, sinó de buscar assessorament. Bàsicament per dos motius. Primer, per-
què la creació d’aquest grup encotillaria els posicionaments de l’Assemblea i no volem perdre 
sobirania; segon, perquè, com que estem d’acord que els partits són la baula feble del procés, 
creiem que la creació d’aquest grup (del qual no s’especifica quines persones en formarien part 
ni com es triarien) podria córrer el risc de ser controlada pels partits. Tanmateix, si el que es vol 
és que aquest grup estigui format al 100% per representants de la societat civil, per a això ja hi 
ha proposada la creació de la Taula Social en el paràgraf 45, que podria assumir la tasca que recull 
l’esmena.

NÚMERO:  71

Codi: 216
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 31
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
(...) bastir un projecte que garanteixi una unitat estratègica que ens permeti sortit de l’atzucac 
actual.

Text esmena
“(...) bastir un projecte que garanteixi una unitat estratègica de totes les forces que veritable-
ment estiguin compromeses amb l’objectiu de la independència i del qual es descartin totes 
aquelles altres que no hagin estat capaces de comprometre’s (per escrit i públicament) més enllà 
de les proclames electoralistes.”

Justificació esmena
Després de tota l’experiència assolida des de l’1 d’Octubre ens cal diferenciar clarament entre 
proclames partidistes i voluntat real. I més encara quan la unitat estratègica pot utilitzar-se per 
buscar el mínim comú denominador que esvaeix i renuncia al mandat democràtic de l’1 d’Octu-
bre: la independència de Catalunya en forma de república.

Justificació ponència
El Full de Ruta no pot concretar com garantir aquesta unitat estratègica, ja que si ho fem ens en-
cotillem. Si s’esdevé aquesta unitat, tant parcial com total, vindrà donada per la situació política 
general i per les accions i negociacions que s’hagin efectuat.

NÚMERO:  72

Codi: 222
Assemblea de Base: Girona
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 33
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
(...) Després dels esdeveniments succeïts el darrer any, ara és clar que aquesta via és l’única.
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Text esmena
(...) Després dels esdeveniments succeïts el darrer any, ara és clar que aquesta via és pràctica-
ment l’única.

Justificació esmena
Hi afegim la paraula “pràcticament” perquè trobem molt contundent afirmar que la via unilateral 
és l’única possible quan hi ha engegada una taula de diàleg, encara que la confiança que hi tin-
guem sigui molt baixa o pràcticament nul·la.

Justificació ponència
No cal aquest matís. Estem seguint el Full de Ruta anterior en el qual, encara que s’hi identifica-
ven tres escenaris, ja es deia que l’opció de l’Assemblea era la unilateralitat. Ara hem de dir que, 
vist el que ha passat, aquesta és l’única opció.

NÚMERO:  73

Codi: 225, 229
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat, Roselló
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 34
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Hem parlat molt sobre la unilateralitat com a via legítima i democràtica, però aquesta paraula 
encara provoca un cert rebuig, fins i tot en alguns sectors de l’independentisme. Hem d’explicar 
bé què és, què representa i com l’hem de dur a terme perquè sigui molt més entenedor el con-
cepte que volem transmetre.

Justificació esmena
No aporta res al Full de Ruta. És més una explicació o justificació.

Justificació ponència
Cal explicar què és la unilateralitat, en què consisteix i com es pot aplicar, sobretot des que hi ha 
partits o entitats que la volen descartar. S’ha detectat que hi ha molta desinformació al respecte. 
Fer l’1 d’Octubre, per exemple, va ser una acció unilateral.

NÚMERO:  74

Codi: 238, 244
Assemblea de Base: Alt Urgell, Roselló
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 38
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Des de l’Assemblea, en consulta interna, es va aprovar demanar als partits polítics independen-
tistes que mantinguessin una postura de bloqueig a la investidura de qualsevol govern de l’Estat 
espanyol i que actuessin amb unitat estratègica en els fronts exteriors. No ho vam aconseguir 
perquè els partits no han actuat en aquesta línia i ara ens trobem davant d’una situació que pot 
variar en els mesos que venen. S’ha negociat amb el govern espanyol la configuració d’una tau-
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la entre els dos governs per buscar una solució política al conflicte català. Som conscients que 
aquesta taula difícilment aconseguirà cap èxit en relació amb la convocatòria d’un referèndum 
binari i pactat sobre la independència, però malgrat això participarem en la taula prèvia catalana.

Justificació esmena
No aporta res al Full de ruta. És més una explicació o justificació.

Justificació ponència
El paràgraf serveix per situar el que ha passat i on ens trobem. Sempre és bo aportar aquestes 
premisses que marquen el recorregut fet per després parlar del camí que encara cal recórrer.

NÚMERO:  75

Codi: 257
Assemblea de Base: Gràcia
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 39
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
L’Assemblea sempre donarà suport a les meses de negociació sobre l’exercici del dret a l’autode-
terminació i en farà un seguiment. Tot i això, la negociació no la farà renunciar a la unilateralitat.

Justificació esmena
Cal reforçar la idea que sempre s’estarà disposat a donar suport al diàleg, això sí amb un control 
sobre aquest diàleg, i que alhora no es renuncia a la unilateralitat.

Justificació ponència
Afegir “sempre” és excessiu, ja que ens podria encotillar en un futur. Ens obligaria a donar suport 
a taules sense resultats o amb acords contraproduents per al nostre objectiu. I sense “sempre” la 
frase ja no cal,  perquè les idees que conté ja estan recollides en paràgraf anterior.

NÚMERO:  76

Codi: 349
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 42
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
S’ha de treballar la creació d’una Taula Social per la Independència amb tots els actors indepen-
dentistes de la societat civil. No hem d’oblidar que (...)

Text esmena
La Taula de Partits i Entitats per la Independència ha de ser l’eix vertebrador de tots els actors 
independentistes. No hem d’oblidar que (...)
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Justificació esmena
“Si ja es constitueix una Taula de partits i entitats no té cap sentit constituir-ne una altra. Cal 
simplificar les coses i no crear estructures a tort i a dret que només fan que confondre la gent.”

Justificació ponència
Demanem la creació d’una Taula Social (de la societat civil, no pas de partits). Recordem que 
aquest paràgraf es troba dins l’apartat de Societat civil. Els partits tenen la seva pròpia dinàmica. 
Ens és necessari que hi hagi un espai on les entitats civils es puguin trobar per debatre i consen-
suar idees al marge dels partits. La Taula de Partit i Entitats ja existeix i es reuneix periòdicament.

NÚMERO:  77

Codi: 350, 353, 356, 357
Assemblea de Base: Alt Urgell, La Llacuna i Santa Maria de Miralles, Ripollet, Roselló
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 42
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
S’ha de treballar la creació d’una Taula Social per la Independència amb tots els actors indepen-
dentistes de la societat civil. No hem d’oblidar que només quan el poble ha marcat múscul, els 
polítics l’han seguit. Hem de desenvolupar i liderar un projecte que sigui compartit per una im-
mensa majoria de la ciutadania.

Justificació esmena
Una Taula d’entitats no tindria cap sentit més si, com es proposa en altres esmenes, se’n consti-
tueix una de partits i entitats.

Justificació ponència
La Taula de Partits i Entitats ja existeix. Demanem la creació d’una Taula Social (de la societat 
civil, no pas de partits). Els partits tenen la seva pròpia dinàmica. Ens és necessari que hi hagi un 
espai on les entitats civils es puguin trobar per debatre i consensuar idees al marge dels partits. 
És el poble qui ha de marcar el camí als partits, com ja vam fer per arribar al 9-N i després a l’1-O.

NÚMERO:  78

Codi: 377, 391, 392
Assemblea de Base: Roselló, La Llacuna i Santa Maria de Miralles, Sant Just Desvern
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 45
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
“La participació activa en el Govern del Consell per la República i la dinamització de la Taula de 
partits i entitats són les dues millors plataformes per exercir aquesta pressió sobre els partits 
polítics independentistes, que han demostrat a bastament ser la baula feble del procés d’inde-
pendència, però que són indispensables per cobrir tots els fronts de lluita previstos.

En aquest sentit, l’Assemblea posarà en marxa una campanya per fomentar la inscripció massiva 
de la ciutadania al Consell per la República.
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En la mateixa línia, l’Assemblea ha de prosseguir la seva acció de penetració en les estructures 
més importants de la societat civil, especialment les de caràcter econòmic o professional, per 
anar fent palès que l’independentisme és present arreu, actiu, innovador i capaç de fer un país 
molt millor.

Aquestes accions i l’impuls d’un debat obert a tota la ciutadania sobre la Catalunya que volem, 
ha de ser una feina de les assemblees territorials conjuntament amb altres entitats de la societat 
civil nascudes amb aquesta finalitat i seria la millor manera de contribuir a ampliar la majoria 
social favorable a la instauració de la República catalana.

És evident, per tant, que l’Assemblea ha de replantejar les seves prioritats estratègiques i la seva 
estructura, passant a treballar per projectes, normalment impulsats per l’organització, però tam-
bé en projectes impulsats per altres entitats o organitzacions, seguint els criteris d’eficiència i de 
seguretat jurídica.”

Justificació esmena
“Es pretén remarcar quines són les dues millors plataformes per exercir la pressió sobre els par-
tits polítics.

La importància del Consell per la República obliga l’Assemblea, no només a recomanar que la 
gent s’hi inscrigui, sinó a engegar una campanya per aconseguir-ho.

Els darrers èxits obtinguts en les eleccions a les Cambres de Comerç i en la campanya Eines de 
país ens indiquen quin és el camí.

És clau, com ja s’ha manifestat en anteriors Fulls de Ruta, el debat sobre com voldríem que fos 
la Catalunya del futur. És també una manera d’augmentar el nombre de persones que volen la 
independència i la República.

Hi ha comissions que sens dubte caldrà mantenir. Treballar per projectes, però, permet una feina 
més transversal a la qual es poden afegir tots els associats.”

Justificació ponència
Estem en l’apartat de Societat civil. Tant el Consell per la República com Eines de País tenen el 
seu propi apartat en aquest Full de Ruta. El tema de fomentar el treball per projectes també està 
recollit en el paràgraf 21 d’aquest document. Mirem d’evitar repeticions i no desvirtuar inneces-
sàriament el contingut dels apartats.

NÚMERO:  79

Codi: 371, 381
Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 45
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
La participació activa en el Govern del Consell per la República i la dinamització de la Taula de 
partits i entitats, són les dues millors plataformes per exercir aquesta pressió sobre els partits 
polítics independentistes, que han demostrat a bastament ser la baula feble del procés d’inde-
pendència, però que són indispensables per cobrir tots els fronts de lluita previstos.
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Justificació esmena
Remarcar quines són les dues millors  plataformes per exercir la pressió sobre els partits polítics.

Justificació ponència
Estem en l’apartat de Societat civil. Tant el Consell per la República com Eines de País tenen el 
seu propi apartat en aquest Full de Ruta. Mirem d’evitar repeticions i no desvirtuar innecessària-
ment el contingut dels apartats.

NÚMERO:  80

Codi: 372, 382, 388
Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 45
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
En aquest sentit, l’Assemblea posarà en marxa una campanya per fomentar la inscripció massiva 
de la ciutadania al registre ciutadà del Consell per la República.

Justificació esmena
La importància del Consell per la República obliga l’Assemblea, no només a recomanar que la 
gent s’hi inscrigui, sinó que cal engegar una campanya per aconseguir-ho, recordem que en una 
reunió plenària del Secretariat Nacional ja es va aprovar de portar a terme aquesta acció.

Justificació ponència
Estem en l’apartat de Societat civil. El Consell per la República té el seu propi apartat en aquest 
Full de Ruta. Mirem d’evitar repeticions i no desvirtuar innecessàriament el contingut dels apar-
tats.

NÚMERO:  81

Codi: 373, 384, 389
Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 45
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
En la mateixa línia, l’Assemblea ha de prosseguir la seva acció per fomentar que l’independentis-
me penetri en les estructures més importants de la societat civil, especialment les de caràcter 
econòmic o professional, per anar fent palès que l’independentisme és present arreu, actiu, in-
novador i capaç de fer un país molt millor.

Justificació esmena
Els darrers èxits obtinguts en les eleccions a les Cambres de Comerç i en la campanya Eines de 
país ens indiquen quin és el camí.
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Justificació ponència
Estem en l’apartat de Societat civil. Eines de País té el seu propi apartat en aquest Full de Ruta. 
Mirem d’evitar repeticions i no desvirtuar innecessàriament el contingut dels apartats.

NÚMERO:  82

Codi: 383
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 45
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
L’Assemblea com a membre del Consell per la República l’ha de reconèixer com a institució i com 
a govern efectiu a l’exili, lliure de la judicialització de l’Estat espanyol. Ha d’utilitzar les capacitats 
i eines del Consell per la República per tirar endavant tots aquells projectes que poden posar en 
risc l’entitat i, com a entitat, ha de donar suport a totes aquelles iniciatives del Consell per la Re-
pública amb les nostres capacitats i/o mitjançant els Consells Locals per la República.  

Justificació esmena
L’Assemblea, com a entitat, i el Consell per la República, com a institució, ambdues actors polítics 
transversals, han de treballar plegats de forma col·laborativa per assolir l’objectiu comú.

Justificació ponència
Estem en l’apartat de Societat civil. El Consell per la República té el seu propi apartat en aquest 
Full de Ruta. Mirem d’evitar repeticions i no desvirtuar innecessàriament el contingut dels apar-
tats.

NÚMERO:  83

Codi: 385
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 45
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
Aquestes accions i l’impuls d’un debat obert a tota la ciutadania sobre la Catalunya que volem, 
ha de ser una feina de les assemblees territorials conjuntament amb altres entitats de la societat 
civil nascudes amb aquesta finalitat i serà la millor manera de contribuir a ampliar la majoria 
social favorable a la instauració de la República catalana.

Justificació esmena
És clau, com ja s’ha manifestat en anteriors Fulls de Ruta, el debat sobre com voldríem que fos 
la Catalunya del futur. És també una manera d’augmentar el nombre de persones que volen la 
independència i la República.

Justificació ponència
Aquests esmena sembla incompleta i fora de context.  
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Comença parlant “d’aquestes accions”, però no se sap a quines accions és refereix. 

Per altra banda, l’impuls d’un debat obert a tota la ciutadania sobre la Catalunya que volem ha de 
ser feina de tota l’Assemblea, no únicament de les assemblees territorials.

NÚMERO:  84

Codi: 259
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 48
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
“L’Assemblea, en tant que actor polític, ha de ser crítica amb ella mateixa i amb la resta d’actors 
polítics. Per això cal que parli clar i denunciï tot allò que consideri que, d’acord amb el seu full de 
ruta va en contra i/o perjudica l’assoliment de l’objectiu per al qual treballa: la independència de 
Catalunya. Aquesta crítica es farà sempre sense eufemismes ni generalitzacions, indicant clara-
ment a qui s’adreça.”

Justificació esmena
“Fer crítiques en genèric als partits o a entitats sense parlar clar indueix a la confusió, amaga in-
formació i fa la crítica inútil i fins i tot injusta. L’Assemblea ha de ser crítica amb qualsevol partit, 
sigui el que sigui, si creu que el seu posicionament perjudica la consecució de la independència.”

Justificació ponència
Ja ho diem al paràgraf 51. No hi ha cap necessitat de repetir-ho.

NÚMERO:  85

Codi: 266, 268, 271
Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, Roselló
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 49
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
De cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, caldrà iniciar una campanya de pre-
sència pública en els mitjans de comunicació i en actes diversos per exigir als partits una propos-
ta de mandat cap a la independència que inclogui la via unilateral, amb una unitat estratègica 
que la sustenti. Aquesta proposta haurà de definir les circumstàncies i/o els moments propicis 
per exercir aquesta via unilateral.

Justificació esmena
Aquest paràgraf quedaria substituït per les addicions que es proposen en una altra esmena. Re-
sulta insuficient si no concreta l’exigència cap als partits, com hem comprovat fins ara.

Justificació ponència
Si el que es volia fer era una substitució de redactat, s’hauria d’haver fet una esmena de modifi-
cació, en lloc de fer-ne una de supressió i una altra d’addició. D’aquesta manera, en no saber per 
quina esmena queda substituït, no en podem fer cap valoració.
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NÚMERO:  86

Codi: 274
Assemblea de Base: badalona
Document: Full de Ruta
Article: Paràgrafs 49 i 51
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
“49. De cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, caldrà iniciar una campanya de 
presència pública en els mitjans de comunicació i en actes diversos per exigir als partits una pro-
posta de mandat cap a la independència que inclogui la via unilateral, amb una unitat estratègica 
que la sustenti. Aquesta proposta haurà de definir les circumstàncies i/o els moments propicis 
per exercir aquesta via unilateral.

(+ paràgraf 50)

51. L’Assemblea només donarà suport als partits polítics que assumeixin explícitament aquesta 
proposta de mandat. Denunciarem públicament aquells que, tot i haver manifestat el seu com-
promís, l’incompleixin.”

Text esmena
“49. De cara a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, caldrà iniciar una campanya 
per tots els mitjans, tant d’àmbit local com nacional, per exigir als partits una proposta clara i 
concreta per arribar a la independència.

51. En aquest sentit l’Assemblea donarà suport a tots aquells partits que incloguin clarament i ex-
plícitament en els seus programes la independència com a objectiu i el camí per assolir-la. A més 
a més, requerirem a tots ells que no descartin cap via per aconseguir-la, inclosa la unilateral.”

Justificació esmena
“El redactat original de la ponència és incomprensiblement reactiu i amenaçant, quan el que cal 
és ser propositius i defensar el que fa més por a Espanya, que no és altra cosa que la nostra uni-
tat, que no defallim i que no abandonem cap de les possibles vies.

És molt diferent demanar als partits que expliquin clarament com creuen que aconseguirem la 
independència, perquè els ciutadans puguin escollir lliurement el que prefereixen, que erigir-nos 
en jutges i dir als ciutadans a qui no han de votar. També hem de pensar que estatutàriament 
no podem participar en les conteses electorals, i amb aquesta posició entraríem directament 
en campanya, perquè estaríem demanant que es votessin uns partits independentistes i no uns 
altres, quan coincidim en objectiu final amb tots ells.

No es pot estar demanat la unitat i al mateix temps amenaçar de fer campanya contra una part 
de l’independentisme. L’únic que s’aconseguiríem amb això seria allunyar-nos d’una part dels 
nostres propis socis i, per tant, empetitir-nos i fer-nos perdre pes en el procés cap al nostre ob-
jectiu. La qual cosa impossibilitaria l’altre objectiu inclòs en aquest full de ruta que és recuperar 
el lideratge de la lluita independentista.

L’última part del paràgraf és absurda. Com determinarem a qui «castigar»? Com podrem dir si 
s’ha incomplert o no el compromís? Si no s’aconsegueix la independència durant la pròxima 
legislatura, hauran incomplert? I si s’aconsegueix la independència per una via no unilateral, 
també castigarem als partits que l’aconsegueixin?”.

Justificació ponència
En cap cas creiem que el redactat de la ponència sigui reactiu i molt menys amenaçador. Cal 
recordar que en aquests moments l’Assemblea ja té un posicionament definit sobre com s’ha 
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d’aconseguir la independència i cal defensar aquest posicionament. Ja hem superat el moment 
en què només demanàvem l’independentisme sense cap altra consideració. Ara demanem inde-
pendentisme amb una via concreta (la que creiem més efectiva).

NÚMERO:  87

Codi: 282
Assemblea de Base: Girona
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 49
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
(...) amb una unitat estratègica que la sustenti. Aquesta proposta (...)

Text esmena
(...) amb una unitat estratègica que la sustenti, si en el termini de 6 mesos fracassa la Taula de 
Diàleg (entenent com a fracàs que no s’aconsegueixi el referèndum, l’amnistia i la fi de la repres-
sió). Aquesta proposta (...)

Justificació esmena
Donada la situació actual, amb una Taula de Diàleg a punt de començar les negociacions, pen-
sem que s’ha de donar un marge de temps perquè avanci la negociació amb l’Estat (amb un límit 
temporal és clar). Està clar que si fracassa aquesta via (i especifiquem què entenem per fracàs), 
aleshores la via unilateral està del tot justificada, també internacionalment parlant.

Justificació ponència
No podem posar terminis, ni hem de supeditar la nostra actuació a la Taula de Diàleg.

NÚMERO:  88

Codi: 291
Assemblea de Base: graciaperlaindependencia
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 51
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
L’Assemblea només donarà suport als partits polítics que assumeixin explícitament aquesta pro-
posta de mandat. Denunciarem públicament aquells que, tot i haver manifestat el seu compro-
mís, l’incompleixin.

Text esmena
L’Assemblea donarà suport als partits polítics que assumeixin aquesta proposta de mandat.

Justificació esmena
“Si la proposta de supressió no fos acceptada proposem modificar el redactat de la proposta, po-
sar-la en positiu i treure la part d’acció més concreta amb connotacions de càstig o punitiva que 
contradiu altres objectius o valors de la Assemblea, com poden ser la transversalitat ideològica, 
l’aposta pel diàleg, facilitar la unitat de l’independentisme o desescalar l’enfrontament entre els 
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partits independentistes, i ens situa a l’ull de l’huracà de les lluites electorals.

En cas que la proposta de supressió fos acceptada aquesta proposta decauria.”

Justificació ponència
Aquesta esmena va en contra d’un dels aspectes fonamentals del Full de Ruta. Si l’Assemblea té 
una proposta de mandat, el que ha de fer és defensar aquesta proposta. I això passa per agafar-se 
seriosament els compromisos. Si no ens els prenem seriosament, els partits mai no ens prendran 
seriosament a nosaltres i poca incidència política tindrem, que és el que ens ha passat fins ara.

NÚMERO:  89

Codi: 292
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 51
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
L’Assemblea només donarà suport als partits polítics que assumeixin explícitament aquesta pro-
posta de mandat. Denunciarem públicament aquells que, tot i haver manifestat el seu compro-
mís, l’incompleixin.

Text esmena
“L’Assemblea ha d’exigir el compliment del mandat democràtic sorgit de les urnes (1-O i 21-D) als 
partits que s’havien compromès electoralment a dur-lo a terme. 

Ens cas d’eleccions, l’Assemblea exigirà ratificar el programa electoral de cada partit davant de 
notari (o d’algun òrgan que exerceixi les mateixes funcions). Volem que el compromís sigui ex-
plícit i signat de manera nominal.

En cas d’incompliment del programa, denunciarem públicament aquells que, tot i haver mani-
festat el seu compromís, l’incompleixin.”

Justificació esmena
“Els ciutadans i les ciutadanes han donat clarament suport als nostres polítics i han sortit mas-
sivament al carrer per defensar-ne el lideratge quan exercien el mandat democràtic del poble. 
No cal esperar unes noves eleccions per tornar a exigir-ho, cal fer-ho des d’ara mateix.

Si es dona el cas, caldrà blindar aquest compromís de forma explicita i amb conseqüències clares 
per a aquells que l’incompleixin.”

Justificació ponència
No es tracta d’anar al notari amb els partits polítics. No farem aquest espectacle. Si no hi ha con-
fiança en la paraula dels nostres companys de viatge, vol dir que no anirem mai enlloc.
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NÚMERO:  90

Codi: 297, 299, 301, 305
Assemblea de Base: Gràcia, L’Hospitalet de Llobregat, Roselló, Ciutat Vella
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 51
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
L’Assemblea només donarà suport als partits polítics que assumeixin explícitament aquesta pro-
posta de mandat. Denunciarem públicament aquells que, tot i haver manifestat el seu compro-
mís, l’incompleixin.

Justificació esmena
Queda substituït per les addicions que es proposen en una altra esmena.

Justificació ponència
“Si el que es volia fer era una substitució de redactat, s’hauria d’haver fet una esmena de modifi-
cació en lloc de fer-ne una de supressió i una altra d’addició.

Tanmateix, el paràgraf que es vol suiprimir conté d’una de les propostes fonamentals del Full de 
Ruta. Si l’Assemblea té una proposta de mandat, el que ha de fer és defensar aquesta proposta. 
I això passa per agafar-se seriosament els compromisos. Si no ens els prenem seriosament, els 
partits mai no ens prendran seriosament a nosaltres i poca incidència política tindrem, que és el 
que ens ha passat fins ara.”

NÚMERO:  91

Codi: 290, 309, 311, 324, 325
Assemblea de Base: Ripollet, Mataró, Roselló, La Llacuna i Santa Maria de Miralles, Sant Just 
Desvern
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 51
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
Hi ha tres condicions sine qua non perquè el moviment independentista assoleixi el seu objectiu: 
mobilitzacions multitudinàries i persistents, lluita radicalment democràtica i noviolenta, i uni-
tat d’acció. Hem demostrat a bastament que reunim les dues primeres condiciones. També hem 
constatat tristament que els actuals partits independentistes han estat del tot incompatibles 
amb la unitat. Amb ells mai no n’hi ha hagut, d’unitat, ni llistes unitàries ni unitat estratègica. 

L’Assemblea ha de promoure la unitat al marge de les sigles, la unitat de baix a dalt, la unitat de 
les persones, de la societat civil i, si és necessari, impulsar un instrument electoral, nou i desvin-
culat dels partits, per traslladar directament la unitat del carrer al Parlament.

L’Assemblea convocarà els patits independentistes i les organitzacions socials per constituir una 
Taula de Partits i Entitats amb l’únic objectiu de consensuar una estratègia comuna i pública per 
tal que les properes eleccions al Parlament puguin ser llegides amb caràcter inequívocament 
plebiscitari per implementar la República.

Si no hi ha una estratègia consensuada i comuna abans de la convocatòria de les eleccions, l’As-
semblea impulsarà, des de la societat civil, una candidatura oberta de país, que doni prioritat 
absoluta a la implementació efectiva de la República.
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Justificació esmena

Remarcar la manca d’unitat dels partits. Introducció als punts següents que es proposen. 
Remarcar que un dels objectius de l’Assemblea és el de treballar per la unitat, com ja s’ha mani-
festat en els anteriors Fulls de Ruta.

Per intentar, una vegada més, aconseguir aquesta unitat estratègica cal reunir els partits i les 
principals entitats sobiranistes al voltant d’una taula. Aquesta vegada, però, amb un únic objec-
tiu.

Cal marcar un límit de temps per aconseguir l’objectiu i també quina serà la resposta de l’As-
semblea si no s’aconsegueix.

Justificació ponència
Sobre la unitat, ja en parlem en altres llocs d’aquest mateix Full de Ruta i als posicionaments, 
manifestos i declaracions que fem habitualment. No creiem que calgui afegir nous paràgrafs que 
l’únic que fan és repetir la constant referència a la falta d’unitat.

Sobre la Taula de Partits i Entitats, aquesta taula ja existeix i ja es reuneix periòdicament. Per 
tant, l’esmena portaria a confusió, atès que demana la creació d’un òrgan ja existent. A més, cal 
tenir present que  també demanem la creació d’una Taula Social (de la societat civil) en un altre 
apartat del Full de Ruta. Els partit tenen la seva pròpia dinàmica.

NÚMERO:  92

Codi: 312, 315
Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 51
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
“Hi ha tres condicions sine qua non perquè el moviment independentista assoleixi el seu objectiu: 
mobilitzacions multitudinàries i persistents, lluita radicalment democràtica i noviolenta, i unitat 
d’acció. Hem demostrat a bastament que reunim les dues primeres condicions. També hem cons-
tatat tristament que els actuals partits independentistes han estat del tot incompatibles amb la 
unitat.  Amb ells mai no n’hi ha hagut, d’unitat, ni llistes unitàries ni unitat estratègica.”

Justificació esmena
Remarcar la manca d’unitat dels partits. Introducció als punts següents que es proposen.

Justificació ponència
Ja ho diem en altres llocs d’aquest mateix Full de Ruta i als posicionaments, manifestos i decla-
racions que fem habitualment. No creiem que calgui afegir nous paràgrafs que l’únic que fan és 
repetir la constant referència a la falta d’unitat.

NÚMERO:  93

Codi: 316, 319, 321
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Alt Urgell
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 51
Tipus d’esmena: Addició
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Text esmena
L’Assemblea convocarà els partits independentistes i les organitzacions socials per constituir una 
Taula de Partits i Entitats independentistes amb l’únic objectiu de consensuar una estratègia co-
muna i pública per tal que les properes eleccions al Parlament de Catalunya tinguin un caràcter 
inequívocament plebiscitari per implementar la República.

Justificació esmena
Per intentar, una vegada més, aconseguir aquesta unitat estratègica cal reunir els partits i les 
principals entitats sobiranistes al voltant d’una taula. Aquesta vegada, però, amb un únic objec-
tiu.

Justificació ponència
Sobre la Taula de Partits i Entitats, aquesta taula ja existeix i ja es reuneix de tant en tant. Per 
tant, l’esmena no té massa sentit. A més, cal considerar també que ja demanem la creació d’una 
Taula Social (de la societat civil) en un altre apartat del Full de Ruta. Els partits tenen la seva 
pròpia dinàmica. El que hem de fer és crear sinergies amb la societat civil.

NÚMERO:  94

Codi: 317, 322
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat, Alt Urgell
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 51
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
Si no hi ha una estratègia consensuada i comuna abans de la convocatòria de les eleccions, l’As-
semblea impulsarà, des de la societat civil, una candidatura oberta de país, que doni prioritat 
absoluta a la implementació efectiva de la República.

Justificació esmena
Cal marcar un límit de temps per aconseguir l’objectiu i també quina serà la resposta de l’Assem-
blea si no s’aconsegueix. 

Justificació ponència
No podem posar terminis d’aquest tipus. A més, cal recordar que en l’article 2.4 dels Estatuts 
posa ben clarament  “L’Assemblea Nacional Catalana es mantindrà totalment independent de 
qualsevol partit polític, coalició electoral o grup d’electors i no es presentarà a cap tipus d’elec-
cions.”

NÚMERO:  95

Codi: 320
Assemblea de Base: Alt Urgell
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 51
Tipus d’esmena: Addició
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Text esmena
L’Assemblea ha de promoure la unitat al marge de les sigles, la unitat de baix a dalt, la unitat de 
les persones, de la societat civil.

Justificació esmena
Remarcar que un dels objectius de l’Assemblea és el de treballar per la unitat, com ja s’ha mani-
festat en els anteriors Fulls de Ruta.

Justificació ponència
Ja ho diem en altres llocs d’aquest mateix Full de Ruta i als posicionaments, manifestos i decla-
racions que fem habitualment. No creiem que calgui afegir nous paràgrafs que l’únic que fan és 
repetir la constant referència a la falta d’unitat.

NÚMERO:  96

Codi: 328
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 52
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Si fruit d’aquestes eleccions es constatés una majoria social independentista a partir del 50%+1 
dels vots, s’hauria de validar l’estratègia unilateral i el Parlament hauria de donar pas a la inves-
tidura d’un govern disposat a reconèixer la voluntat de la majoria social.

Text esmena
Si fruit d’aquestes eleccions es constata una majoria social independentista, es validarà l’estratè-
gia unilateral i el Parlament haurà de donar pas a la investidura d’un govern disposat a reconèixer 
la voluntat de la majoria social.

Justificació esmena

El condicional és relatiu a les eleccions, no a la línia que seguirà l’Assemblea.

Justificació ponència
Ara tenim majoria parlamentària, però encara no tenim el 50%+1 dels vots. Ens mantenim en la 
necessitat de superar el 50+1 de vots, perquè els esdeveniments passats ens han demostrat que 
aquest és un punt feble que, si se superés, reforçaria la legitimitat interna i externa de la DUI. El 
redactat de la ponència està volgudament en condicional, perquè som conscients que el que faci 
el Parlament no depèn de nosaltres.

NÚMERO:  97

Codi: 329
Assemblea de Base: Sant Martí
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 52
Tipus d’esmena: Modificació
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Text ponència
(...) Parlament hauria de donar pas a la investidura d’un govern disposat a reconèixer la voluntat 
de la majoria social.

Text esmena
(...) Parlament hauria de donar pas a la investidura d’un govern obligat a reconèixer la voluntat 
de la majoria social.

Justificació esmena
Considerem més adient indicar l’obligació que tindria el govern investit de reconèixer aquesta 
voluntat d’assolir la independència per la via unilateral.

Justificació ponència
No es pot posar obligació. Primer, perquè no depèn de nosaltres i, segon, perquè pot ser que al 
nou govern li calgui un temps de preparació i no pugui fer-ho immediatament. “Estar disposat” 
ja denota intencionalitat.

NÚMERO:  98

Codi: 337
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 53
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
El nou govern català hauria de ser capaç de preparar i bastir amb determinació les eines neces-
sàries per, quan fos el moment, rehabilitar la declaració del 27 d’Octubre i fer una declaració 
política en seu parlamentària. Així mateix, hauria de demanar a la ciutadania que l’acompanyés 
en la defensa de la llibertat del nostre país davant dels poders de l’Estat espanyol, que de ben 
segur pretendrien actuar novament per anul·lar la nostra sobirania. Alhora s’hauria de demanar 
el reconeixement internacional.

Text esmena
El govern català ha de preparar i bastir amb determinació les eines necessàries per rehabilitar la 
declaració del 27 d’Octubre i fer una declaració política en seu parlamentària. Així mateix, ha de 
demanar a la ciutadania que l’acompanyi en la defensa de la llibertat del nostre país davant dels 
poders de l’Estat espanyol, que de ben segur pretendran actuar novament per anul·lar la nostra 
sobirania. Alhora, demanar el reconeixement internacional.

Justificació esmena

Els temps verbals condicionals no corresponen.

Justificació ponència
El text de la ponència és en el temps verbal correcte. No podem garantir que el govern faci el que 
volem, més enllà d’insistir i lluitar perquè ho faci.
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NÚMERO:  99

Codi: 339, 342, 344, 345
Assemblea de Base: Alt Urgell, La Llacuna i Santa Maria de Miralles, Ripollet, Roselló
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 53
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
El nou govern català hauria de ser capaç de preparar i bastir amb determinació les eines neces-
sàries per, quan fos el moment, rehabilitar la declaració del 27 d’Octubre i fer una declaració 
política en seu parlamentària. Així mateix, hauria de demanar a la ciutadania que l’acompanyés 
en la defensa de la llibertat del nostre país davant dels poders de l’Estat espanyol, que de ben 
segur pretendrien actuar novament per anul·lar la nostra sobirania. Alhora s’hauria de demanar 
el reconeixement internacional.

Justificació esmena

Quedaria recollit al paràgraf 52. Redueix text innecessari i facilita concreció.

Justificació ponència
Els dos paràgrafs no són ben bé el mateix. El paràgraf 52 parla de l’estratègia unilateral postelec-
toral i de si Parlament i Govern assumeixen o no aquesta estratègia. El paràgraf 53 concreta què 
ha de fer el Govern.

NÚMERO:  100

Codi: 409
Assemblea de Base: Girona
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 61
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
L’estratègia ha de ser pensada a nivell nacional però amb capacitat d’incidència territorial i sec-
torial, aprofitant la nostra xarxa d’Assemblees de Base. Hi ha d’haver una preparació prèvia i una 
bona planificació de les accions.

Text esmena
L’estratègia ha de ser pensada i compartida entre el nivell nacional i els grups territorials. Cal una 
preparació prèvia i una bona planificació de les accions.

Justificació esmena
Pensem que l’estratègia d’accions noviolentes de l’Assemblea ha de ser compartida (i no dirigida 
des de la Seu Nacional) amb els grups que estan treballant aquest aspecte de la lluita en el ter-
ritori.

Justificació ponència
L’esmena planteja una estratègia assembleària i al nostre parer l’estratègia sobre noviolència no 
pot ser definida de manera assembleària, ni per raons operatives ni per raons de seguretat. Això 
sí, en la mesura del possible, una estratègia ha de tenir en compte les possibilitats i les idees 
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aportades pel territori.

NÚMERO:  101

Codi: 412
Assemblea de Base: Lleida
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 61
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
L’estratègia ha de ser pensada a nivell nacional però amb capacitat d’incidència territorial i sec-
torial, aprofitant la nostra xarxa d’Assemblees de Base. Hi ha d’haver una preparació prèvia i una 
bona planificació de les accions.

Text esmena
L’estratègia ha de ser pensada en l’àmbit nacional a partir de les consultes al territori i de les 
seves aportacions, per possibilitar la implicació dels ciutadans, aprofitant la nostra xarxa d’As-
semblees de Base. Cal una preparació prèvia i una bona planificació de les accions.

Justificació esmena
“Si volem que els ciutadans s’engresquin i participin en la materialització de les accions que 
l’estratègia determini portar a terme, els hem de donar també l’oportunitat de participar en el 
disseny de la pròpia estratègia.

Aquest paràgraf fa referència a l’estratègia no a les accions.”

Justificació ponència
L’esmena planteja una estratègia assembleària i al nostre parer l’estratègia sobre noviolència no 
pot ser definida de manera assembleària, ni per raons operatives ni per raons de seguretat. Això 
sí, en la mesura del possible, una estratègia ha de tenir en compte les possibilitats i les idees 
aportades pel territori.

NÚMERO:  102

Codi: 417
Assemblea de Base: Brussel·les
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 63
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
Cal tenir en compte una tercera línia d’actuació per combatre la repressió econòmica amb la qual 
l’Estat espanyol està atacant constantment i sense aturador els dirigents de l’1 d’Octubre i altres 
ciutadans. En aquests moments, la línia d’actuació és la Caixa de Solidaritat. Tanmateix, l’Assem-
blea hauria d’adoptar una nova estratègia que permeti gestionar aquests diners de manera més 
eficient.

[Nou subapartat] (?). Caixa de Solidaritat / repressió econòmica.

L’Estat no s’atura a l’hora d’imposar desorbitades fiances al govern de l’1 d’Octubre, i aquesta és 
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una de les seves estratègies per reprimir i castigar els responsables d’organitzar el referèndum 
d’autodeterminació. El govern espanyol ha convertit la Caixa de Solidaritat en una nova via de 
desgast econòmic no només contra els dirigents polítics, sinó també contra els ciutadans que hi 
donen suport.

És absurd pensar que aquestes fiances injustes acabaran, ja que el govern espanyol no és just 
i només busca venjança. Per tant, és un error continuar fent crides a la Caixa de Solidaritat de 
manera incondicional.

L’Assemblea continua donant tot el seu suport, també econòmic, a tots els encausats i represali-
ats, però aquest suport ha de ser directe i no a través d’un Estat que és capaç de tot i en el qual 
no es pot confiar, ja que qualsevol pagament a l’Estat espanyol, es fa a fons perdut i sense garan-
ties que s’acabin. Per tant, hem de seguir les nostres pròpies línies de no cooperació amb l’Estat 
espanyol i la creació d’alternatives per lluitar contra aquest xantatge.

Per altra banda, el govern català, sembla que doni per fet que el poble català continuarà aportant 
a la Caixa de Solidaritat a canvi de res. Els catalans no han fallat amb les seves petites aporta-
cions a la Caixa de Solidaritat durant els últims mesos, en canvi, la classe política no s’ha posat 
d’acord ni tan sols en la unitat estratègica que el poble demanava de cara a les eleccions estatals.

Justificació esmena
Vegeu l’esmena, que ja inclou una justificació en si mateixa.

Justificació ponència
La Caixa de Solidaritat no és de l’Assemblea, nosaltres no la controlem pas. I les fiances s’han de 
pagar, en la mesura del possible, perquè les persones tinguin la seguretat que no se les deixarà 
soles davant l’assumpció de riscos en el futur quan es plantegin nous embats.

NÚMERO:  103

Codi: 427
Assemblea de Base: Ciutat Vella
Document: Full de Ruta
Article: Paràgrafs 71 i 72
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Un dels principals reptes que hem afrontat en els darrers temps ha estat, sense cap mena de 
dubte, la nostra campanya Eines de País. De fet, aquesta campanya s’emmarca dins la lluita 
noviolenta com una acció de no cooperació o de creació d’alternatives. En aquest període hem 
portat a terme, amb aquest nom, diverses campanyes de sensibilització i d’apoderament de la 
societat civil. Hem fet: TuVotes, Tu Comptes; Consum Estratègic; Anem x Feina; hem donat suport 
als sindicats independentistes, etc.

Hem aconseguit que la candidatura independentista obtingués la presidència de la Cambra de 
Comerç de Barcelona; que molts catalans i catalanes fessin el canvi de companyia cap a aquelles 
empreses que no van traslladar la seva seu fora de Catalunya i que tenen un comportament ètic i 
compromès amb el país; hem enfortit amb molt d’èxit la presència de sindicats independentistes 
arreu del país; hem intentat fer un canvi de paradigma i impulsar una nova manera de fer política 
amb Primàries. Però queda encara molta feina a fer per tal d’assolir espais de poder en tants sec-
tors socials i professionals com sigui possible. Així, hem de seguir desenvolupant la implantació 
d’un sindicat nacional compromès amb la independència: cal que l’Assemblea faci un esforç per 
a l’extensió del sindicalisme republicà.



ES
M

EN
ES

 F
U

LL
 D

E 
RU

TA

-36-

Text esmena
Cal continuar la campanya Eines de País donant suport a les iniciatives ja iniciades i obrint noves 
línies d’actuació: cambres de comerç, col·legis professionals, Consum Estratègic, organitzacions 
empresarials i sindicals d’obediència catalana i independentistes, etc.

Justificació esmena
El text de la ponència és propi d’una memòria i no d’un Full de Ruta. Cal redactar-lo parlant de 
línies d’actuació de futur. Com que l’esmena està redactada en futur, hem exclòs Primàries de la 
llista, ja que la seva valoració és molt diversa per part de l’Assemblea i de la manera que es va fer 
no creiem que s’hagi de repetir.

Justificació ponència
Cal exposar primer què hem fet per després poder proposar què hem de fer en endavant. També 
cal esmentar coses que no ens han sortit bé, no hem de ser selectius i centrar-nos només en allò 
que ens ha sortit bé. 

NÚMERO:  104

Codi: 433
Assemblea de Base: Informàtica
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 73
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
Eines de País no pot ser entesa sense les Assemblees de Base, i en particular sense les sectorials, 
en tant que tenen presència en els diferents sectors i experiència en aquests projectes; tots els 
projectes i iniciatives relacionades, surtin o no d’elles, els hauran de ser consultades, via la cor-
responent comissió.

Justificació esmena
És obvi que cal consultar els diferents projectes amb les Assemblees de Base corresponents, per-
què som Assemblea; però és quelcom encara més necessari en campanyes d’aquest tipus, i no 
sempre ha estat així; cal que quedi reflectit.

Justificació ponència
No ens podem obligar a consultar cada projecte en tots els detalls. Som assemblearis, ho tenim 
ben clar. Ja ho diem en altres paràgrafs que es tindran en compte les Assemblees de Base, evitem 
repeticions..

NÚMERO:  105

Codi: 434
Assemblea de Base: Informàtica
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 75
Tipus d’esmena: Addició
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Text ponència
(...) tornar a fer campanyes d’arguments, basades en estudis sociològics, que tinguin en compte 
la forma com els fets ocorreguts en els darrers anys han impactat (...).

Text esmena
(...) tornar a fer campanyes d’arguments, basades en estudis sociològics i en la valoració de les 
sectorials corresponents, que tinguin en compte la forma com els fets ocorreguts en els darrers 
anys han impactat (...).

Justificació esmena
Es contracten campanyes i estudis quan les sectorials podrien col·laborar en aquestes qüestions, 
que són part de les seves funcions. És possible que no puguin cobrir tot l’àmbit de l’estudi, però 
poden col·laborar-hi, especialment de forma prèvia, i donar també consultoria abans de fer una 
determinada despesa.

Justificació ponència
Si volem ser seriosos i excel·lents, necessitem fer aquests estudis sociològics professionals. És 
posteriorment, un cop es tenen els resultats d’aquests estudis, que es defineixen les campanyes 
amb el conjunt de l’entitat, no només amb les sectorials.

NÚMERO:  106

Codi: 442
Assemblea de Base: Lleida
Document: Full de Ruta
Article: Paràgraf 83
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
L’Assemblea, com a part de l’òrgan de govern del Consell per la República Catalana, s’implicarà en 
la definició i l’assoliment dels seus objectius, farà costat de manera decidida a les accions que el 
Consell desenvolupi i ajudarà a difondre-les, sempre que tinguin com a objectiu la independència 
i que incloguin la via unilateral, que en cas que no contempli, s’exigirà que hi sigui.

Text esmena
Volem que el  Consell per la República Catalana esdevingui una estructura d’estat paral·lela a 
la Generalitat de Catalunya i alternativa a la del govern espanyol que possibiliti la presa de de-
cisions i la realització d’accions fora de l’abast de la injustícia espanyola. En aquest sentit, l’As-
semblea posarà en marxa una campanya per fomentar la inscripció massiva de la ciutadania al 
Consell per la República.

Justificació esmena
Les estructures d’estat paral·leles figuren com la penúltima de les fases dins l’estratègia de la 
lluita noviolenta i, per tant, la seva creació ha de ser potenciada al màxim.

Justificació ponència
No és funció del Full de Ruta de l’Assemblea escriure el Full de Ruta del Consell per la República. 
Serà aquest Consell qui definirà els seus objectius i la seva estratègia, i l’Assemblea, sempre que 
comparteixi el seu objectiu fundacional, col·laborarà en la consecució d’aquests objectius i la po-
sada en marxa d’aquesta estratègia. De fet, la presidenta de l’Assemblea forma part del consell de 
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govern del Consell per la República i ja ha intervingut en la definició del pla de govern del Consell. 
Tot i que està implícit, no ens podem comprometre a campanyes massives en el nostre Full de 
Ruta sense abans avaluar-ne costos.

NÚMERO:  107

Codi: 450
Assemblea de Base: Alt Urgell
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 84
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
“Si el primer objectiu del Consell per la República és la construcció de la e-República, a més de 
l’estructura del Consell, situada a l’exterior, els Consells Locals per la República Catalana, a l’inte-
rior, han d’articular la xarxa territorial que la faci possible.”

Justificació esmena
Remarcar la importància dels Consells Locals per la República Catalana a l’interior.

Justificació ponència

No és funció del Full de Ruta de l’Assemblea escriure el Full de Ruta del Consell per la República. 
Serà aquest Consell qui definirà els seus objectius i la seva estratègia, i l’Assemblea, sempre que 
comparteixi el seu objectiu fundacional, col·laborarà en la consecució d’aquests objectius i la po-
sada en marxa d’aquesta estratègia. Tal com ja succeeix, per exemple, en el desplegament dels 
Consells Locals per la República Catalana.

NÚMERO:  108

Codi: 446, 448, 460, 463, 464
Assemblea de Base: Mataró, Ripollet, Roselló, La Llacuna i Santa Maria de Miralles, Sant Just 
Desvern
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 85
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
El Consell per la República Catalana ha d’esdevenir una estructura d’estat paral·lela a la Genera-
litat de Catalunya i alternativa a la del govern espanyol que possibiliti la presa de decisions i la 
realització d’accions fora de l’abast de la injustícia espanyola. En aquest sentit, l’Assemblea po-
sarà en marxa una campanya per fomentar la inscripció massiva de la ciutadania al Consell per 
la República.

Si el primer objectiu del Consell per la República és la construcció de la e-República, a més de l’es-
tructura del Consell, situada a l’exterior, els Consells Locals per la República Catalana, a l’interior, 
han d’articular la xarxa territorial que la faci possible.

El Pla de Govern del Consell defineix els projectes que han de permetre el desplegament institu-
cional de la e-República, la participació política i l’impuls dels Consells Locals en tot el territori 
català i també preveu que, mitjançant Iniciatives Legislatives Populars (ILP) impulsades a partir 
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de la xarxa de Consells Locals, es plantegi la nova legislació republicana que (fent una interpreta-
ció adequada del marc legal vigent) ja podria ser tramitada pel Parlament autonòmic.

El principal objectiu d’aquest Full de Ruta és instaurar, el més aviat possible, la República Cata-
lana en territori català, per això hi ha un seguit de condicions (amb objectius, actors i accions) 
imprescindibles:

1.  Activar la e-República. La República digital servirà per estructurar les relacions entre els ciuta-
dans i les institucions republicanes a l’exili i mostrar el tipus d’Estat que volem construir, amb 
el desenvolupament d’eines tecnològiques i censatàries per a la implantació de la identitat 
digital.

2.  El finançament de la República. Per disposar dels recursos econòmics suficients que permetin 
el funcionament ordinari de tota l’administració republicana mentre s’implementa la nova 
Agència Tributària Catalana.

3.  Una administració Pública compromesa. Caldrà dissenyar una nova administració republicana 
al servei de la ciutadania.

4.  Control efectiu del territori. Assegurant que tots els punts neuràlgics del territori de Catalunya 
i, especialment, els seus accessos per terra, mar i aire, estiguin sota control i vigilància de la 
nova República.

5.  Una xarxa de comunicacions segura. Blindada contra els atacs externs, per assegurar el funci-
onament estable de les comunicacions durant l’etapa d’instauració definitiva de la República 
catalana i pel funcionament normal del país durant els primers mesos de la nova legalitat.

6.  Tenir a punt el Tribunal de Justícia de Catalunya (TJC) i els magistrats que n’hauran de formar 
part.

7.  Tenir també a punt les qüestions de seguretat i ordre indispensable per tenir el control del 
territori.

Justificació esmena
Les estructures d’estat paral·leles figuren com la penúltima de les fases dins l’estratègia de la 
lluita noviolenta i, per tant, la seva creació ha de ser potenciada al màxim.

Remarcar la importància dels Consells Locals per la República Catalana a l’interior.

Fer efectiva la declaració d’independència i la República catalana requereix unes condicions im-
prescindibles. El problema no radica a declarar la independència, sinó a poder-la exercir amb un 
domini complet del territori.”

Justificació ponència

No és funció del Full de Ruta de l’Assemblea escriure el Full de Ruta del Consell per la República. 
Serà aquest Consell qui definirà els seus objectius i la seva estratègia, i l’Assemblea, sempre que 
comparteixi el seu objectiu fundacional, col·laborarà en la consecució d’aquests objectius i la po-
sada en marxa d’aquesta estratègia. De fet, la presidenta de l’Assemblea forma part del consell de 
govern del Consell per la República i ja ha intervingut en la definició del pla de govern del Consell. 
Tot i que està implícit, no ens podem comprometre a campanyes massives en el nostre Full de 
Ruta sense abans avaluar-ne costos.

Aquest Full de Ruta és públic i, per tant, en el context de repressió actual hi ha elements que no 
hi han de constar. No fem del Full de Ruta una llei de transitorietat.”
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NÚMERO:  109

Codi: 449, 457, 461, 462
Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, segarra, La Llacuna i Santa Maria de 
Miralles
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 85
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
El Consell per la República Catalana ha d’esdevenir una estructura d’estat paral·lela a la Gene-
ralitat de Catalunya i alternativa a la del govern espanyol que possibiliti la presa de decisions i 
la realització d’accions fora de l’abast de la injustícia espanyola. En aquest sentit, l’Assemblea 
posarà en marxa una campanya per fomentar la inscripció massiva al registre ciutadà del Consell 
per la República.

Justificació esmena
Les estructures d’estat paral·leles figuren com la penúltima de les fases dins l’estratègia de la 
lluita noviolenta i, per tant, la seva creació ha de ser potenciada al màxim.

Justificació ponència
No és funció del Full de Ruta de l’Assemblea escriure el Full de Ruta del Consell per la República. 
Serà aquest Consell qui definirà els seus objectius i la seva estratègia, i l’Assemblea, sempre que 
comparteixi el seu objectiu fundacional, col·laborarà en la consecució d’aquests objectius i la po-
sada en marxa d’aquesta estratègia. De fet, la presidenta de l’Assemblea forma part del consell de 
govern del Consell per la República i ja ha intervingut en la definició del pla de govern del Consell. 
Tot i que està implícit, no ens podem comprometre a campanyes massives en el nostre Full de 
Ruta sense abans avaluar-ne costos.

NÚMERO:  111

Codi: 458
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 85
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
“Un objectiu del Consell per la República és la construcció de la República digital. A més de l’es-
tructura del Consell, situada a l’exterior, els Consells Locals per la República Catalana, a l’interior, 
han d’articular la xarxa territorial que la faci possible.

El Pla de Govern del Consell defineix els projectes que han de permetre el desplegament institu-
cional de la e-República, la participació política i l’impuls dels Consells Locals en tot el territori 
català. També preveu que, mitjançant iniciatives legislatives populars (ILP) impulsades a partir 
de la xarxa de Consells Locals, es plantegi la nova legislació republicana que (fent una interpreta-
ció adequada del marc legal vigent) ja podria ser tramitada pel Parlament autonòmic. “

Justificació esmena
Remarcar la importància dels Consells Locals per la República Catalana a l’interior.
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Justificació ponència
No és funció del Full de Ruta de l’Assemblea escriure el Full de Ruta del Consell per la República. 
Serà aquest Consell qui definirà els seus objectius i la seva estratègia, i l’Assemblea, sempre que 
comparteixi el seu objectiu fundacional, col·laborarà en la consecució d’aquests objectius i la po-
sada en marxa d’aquesta estratègia. Tal com ja succeeix, per exemple, en el desplegament dels 
Consells Locals per la República Catalana.

NÚMERO:  112

Codi: 459
Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 85
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
El principal objectiu d’aquest Full de Ruta és instaurar, el més aviat possible, la República Cata-
lana en territori català, per això hi ha un seguit de condicions (amb objectius, actors i accions) 
imprescindibles:

1.  Activar la e-República. La República digital servirà per estructurar les relacions entre els ciuta-
dans i les institucions republicanes a l’exili i mostrar el tipus d’Estat que volem construir, amb 
el desenvolupament d’eines tecnològiques i censatàries per a la implantació de la identitat 
digital.

2.  El finançament de la República. Per disposar dels recursos econòmics suficients que permetin 
el funcionament ordinari de tota l’administració republicana mentre s’implementa la nova 
Agència Tributària Catalana.

3.  Una administració Pública compromesa. Caldrà dissenyar una nova administració republicana 
al servei de la ciutadania.

4.  Control efectiu del territori. Assegurant que tots els punts neuràlgics del territori de Catalunya 
i, especialment, els seus accessos per terra, mar i aire, estiguin sota control i vigilància de la 
nova República.

5.  Una xarxa de comunicacions segura. Blindada contra els atacs externs, per assegurar el funci-
onament estable de les comunicacions durant l’etapa d’instauració definitiva de la República 
catalana i pel funcionament normal del país durant els primers mesos de la nova legalitat.

6.  Tenir a punt el Tribunal de Justícia de Catalunya (TJC) i els magistrats que n’hauran de formar 
part

7.  Tenir també a punt les qüestions de seguretat i ordre indispensable per tenir el control del 
territori.c

8.  Garantir el normal funcionament del país. Caldrà assegurar que els serveis i l’administració 
pública, el poder judicial i les forces d’ordre, siguin els puntals principals de la nova legalitat.

9.  Suport internacional efectiu. En el moment de la instauració definitiva de la República Catala-
na en territori català cal tenir el reconeixement del nou Estat català

Justificació esmena
Fer efectiva la declaració d’independència i la República catalana requereix unes condicions im-
prescindibles. El problema no radica a declarar la independència, sinó a poder-la exercir amb un 
domini complet del territori.

Justificació ponència
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“No és funció del Full de Ruta de l’Assemblea escriure el Full de Ruta del Consell per la República. 
Serà aquest Consell qui definirà els seus objectius i la seva estratègia, i l’Assemblea, sempre que 
comparteixi el seu objectiu fundacional, col·laborarà en la consecució d’aquests objectius i la po-
sada en marxa d’aquesta estratègia. De fet, la presidenta de l’Assemblea forma part del consell de 
govern del Consell per la República i ja ha intervingut en la definició del pla de govern del Consell. 

Aquest Full de Ruta és públic, i per tant, en el context de repressió actual hi ha elements que no 
hi han de constar. No fem del Full de Ruta una llei de transitorietat.”

NÚMERO:  113

Codi: 510
Assemblea de Base: ciutatvella
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 100
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
3.7.X Educació

L’Assemblea ha de lluitar per un model educatiu integrador i dúctil, capaç d’adaptar-se a la for-
mació continuada de tota la ciutadania, que ajudi en el desenvolupament personal de l’alumnat, 
alhora que atén les necessitats productives del país amb una acurada planificació. Per això caldrà 
reivindicar la correcta formació i tria del professorat; i uns acurats funcionament i avaluació del 
sistema.

Justificació esmena
Ens ha sobtat que dins del model de país s’esmenti específicament ecologisme i precarietat so-
cial i que no hi hagi cap apartat específcament dedicat a llengua, educació i sanitat. Des de les 
nostra territorial pensem que aquests són tres pilars bàsics si volem construir un nou país més 
solidari i més cohesionat 

Justificació ponència
Aquest és un tema d’estat del benestar, que anirira en un programa polític, no pas en aquest Full 
de Ruta, on només s’explicita com es posiciona l’Assemblea en relació amb algunes problemàti-
ques. 

NÚMERO:  114

Codi: 511
Assemblea de Base: Ciutat Vella
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 100
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
3.7.X Sanitat

L’Assemblea ha d’apostar decididament per la denúncia de les deficiències de l’actual sistema 
sanitari i denunciar el paper que dins d’aquestes deficiències deriva de la pertinença a l’estat 
espanyol. Igualment ha de reivindicar una sanitat gratuïta i universal per a tothom per construir 
un país just, solidari i cohesionat.
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Justificació esmena
Ens ha sobtat que dins del model de país s’esmenti específicament ecologisme i precarietat so-
cial i que no hi hagi cap apartat específicament dedicat a llengua, educació i sanitat. Des de les 
nostra territorial pensem que aquests són tres pilars bàsics si volem construir un nou país més 
solidari i més cohesionat.

Justificació ponència
Aquest és un tema d’estat del benestar, que aniria en un programa polític, no pas en aquest Full 
de Ruta, on només s’explicita com es posiciona l’Assemblea en relació amb algunes problemàti-
ques.

NÚMERO:  115

Codi: 512
Assemblea de Base: Ciutat Vella
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 100
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
“3.7.X Llengua

L’Assemblea defensa, sens perjudici del respecte a totes les llengües que parlen els catalans i les 
catalanes, que el català ha de ser la llengua nacional i comuna de tota la ciutadania.”

Justificació esmena
“Ens ha sobtat que dins del model de país s’esmenti específicament ecologisme i precarietat so-
cial i que no hi hagi cap apartat específicament dedicat a llengua, educació i sanitat. Des de les 
nostra territorial pensem que aquests són tres pilars bàsics si volem construir un nou país més 
solidari i més cohesionat.”

Justificació ponència
El posicionament sobre la llengua s’esmenta en l’apartat Països Catalans. Cal evitar repeticions.

NÚMERO:  116

Codi: 513
Assemblea de Base: Sarrià - Sant Gervasi
Document: Full de Ruta
Article: Paràgrafs 103 i 104
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Les Assemblees de Base són la part visible del territori i dels diversos entorns sectorials, cal do-
tar-les, doncs, de les eines necessàries que els permetin treballar i propagar a tot el país els valors 
de la República catalana i els beneficis de ser un Estat. S’han de fer tan visibles com sigui possible 
al carrer i a les xarxes; també hem d’implicar-les en les diverses campanyes de l’entitat i facili-
tar-los que puguin participar en les preses de decisió, per tal que hi donin suport i les facin seves.

Malgrat que les Assemblees de Base són sobiranes dins del seu àmbit territorial o sectorial, han 
de tenir clar que formen part de l’entitat i, per tant, n’assumeixen els plantejaments. Tots plegats, 
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tant les Assemblees de Base com el Secretariat Nacional, hem de ser conscients que cal seguir les 
línies marcades i aprovades a l’Assemblea General Ordinària i a les consultes telemàtiques que 
fem, així com les directrius que emanen dels nostres Estatuts i del Reglament de Règim Intern.

Justificació esmena
El que es redacta en aquest text original és un repartiment de tasques i competències de les Assem-
blees de Base, i aquest no és el document que ho hauria de contemplar. La definició de competències 
i la sobirania de les Assemblees de Base estan detallades als Estatuts i al Reglament de Règim Intern. 
El Full de Ruta hauria de detallar un pla estratègic per fer créixer l’entitat, detallar una anàlisi 
de l’estat de les diverses Assemblees de Base i un pla de com fer-les créixer amb una campanya 
d’augment de socis ben detallada per reforçar-les i consolidar tant projectes propis, com nacio-
nals, així com generar sinergies i suports als projectes que sorgeixen del territori.”

Justificació ponència
Considerem que el text de la ponència no està parlant de qüestions reglamentàries. Aquest Full 
de Ruta ha de recollir què han de fer les Assemblees de Base. I el text final, que ha estat transac-
cionat recollint les esmenes de diverses Assemblees de Base, ha quedat ben enriquit.

NÚMERO:  117

Codi: 532
Assemblea de Base: Girona
Document: Full de Ruta
Article: Després del paràgraf 103
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
Per tal de potenciar-ne el creixement, quan les Assemblees de Base considerin necessari sol·li-
citar-ho per a la seva expansió i/o el manteniment de les activitats pròpies d’aquestes Assem-
blees de Base i de les campanyes de l’entitat, el Secretariat Nacional i els serveis nacionals de 
l’Assemblea els hauran de facilitar la gestió perquè puguin disposar de locals, adquirir les eines 
ofimàtiques necessàries, així com eines de comunicació, eines de gestió dels recursos humans i 
contractació de personal tècnic. En cap cas les despeses originades per una Assemblea de Base 
per a aquests conceptes superaran el 50% dels ingressos propis, fruit de les aportacions ordinà-
ries dels socis d’aquesta Assemblea de Base.

Justificació esmena
Consideracions prèvies:

Al punt 20 diu explícitament: “Hem d’aconseguir reforçar les Assemblees de Base. Tots els mem-
bres del Secretariat Nacional han d’estar al costat de les Assemblees de Base i treballar per crear 
l’ambient de confiança necessari per tal que se sentin tan a prop com sigui possible de la Seu 
Nacional.”

I al punt 103 explicita que “Les Assemblees de Base són la part visible del territori, cal dotar-les, 
doncs, de les eines necessàries que els permetin treballar i propagar els valors de la República 
catalana a tot el país. S’han de fer tan visibles com sigui possible al carrer...”

Per això demanem una posició clara de suport a les iniciatives i peticions de les territorials que 
ho necessitin i així ho considerin.

Proposem aquesta esmena després de moltes peticions desateses, oblidades, encallades, ralenti-
des o senzillament que han tingut una resposta negativa per part de la Seu Nacional i del Comitè 
Permanent, i per tal d’agilitzar i millorar la gestió de la territorial, cosa que permetria evident-
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ment incrementar el nombre d’associats. Estem parlant de millorar les eines de gestió ofimàtica, 
de gestió de persones, de comunicació, de lloguer de local, de contractació de personal tècnic...

Entenem que tant la Seu Nacional com el Comitè Permanent han de ser coneixedors de les ne-
cessitats de les Assemblees de Base i donar-hi resposta de manera adequada. Això de ben segur 
permetria el seu creixement i, per tant, el de l’Assemblea en el seu conjunt.

Justificació ponència
Prèviament caldria modificar els Estatuts i el RRI, i després fer diversos estudis de viabilitat eco-
nòmics i logístics. Això no és una cosa que es pugui incloure en el Full de Ruta sense garantir-ne 
la viabilitat.
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Text ponència
(...), han de tenir clar que formen part de l’entitat i, per tant, n’assumeixen els plantejaments. 
(...), hem de ser conscients que cal seguir les línies marcades i aprovades (...).

Text esmena
“(...), han de tenir clar que formen part de l’entitat. (...), hem de ser conscients que mentre no 
sigui impossible s’han de seguir sempre les línies marcades i aprovades (...). Això no hauria d’im-
pedir que els socis i/o Assemblees de Base traslladin propostes i iniciatives per poder-les debatre 
i argumentar als plens del secretariat nacional, al contrari hauria de servir per estimular dita 
pràctica i aconseguir que l’assemblea sigui el reflex més fidel possible dels seus associats.”

Justificació esmena
“No es pot pretendre que una Assemblea de Base assumeixi responsabilitats per decisions i/o 
accions preses en altres Assemblees de Base, o en altres estructures de l’entitat. No es pot cor-
responsabilitzar ningú d’una decisió i/o acció en què no pren part.

co-: [ variant de con- davant de qualsevol lletra ] Prefix, del llatí cum, que significa ‘ensems amb’, 
‘en comú’. Ex.: coautor, coexistir, copríncep, coregent, coresponsabilitat.

fer-se responsable: Assumir una responsabilitat, especialment respondre per altri o d’alguna co-
mesa.

L’actualitat és trepidant i no sempre pot estar tot previst als documents a què es fa referència.

Si volem que l’Assemblea com a entitat segueixi viva hem de potenciar que les persones que en 
formen part hi puguin dir la seva.”

Justificació ponència
La ponència considera que el text, que ha estat transaccionat amb 10 esmenants, no limita en 
absolut cap iniciativa de les Assemblees de Base; ans al contrari, admet i manifesta que són so-
biranes dins dels seu àmbit territorial/sectorial. Però posa de manifest que han de d’assumir les 
línies estratègiques que es decideixen i s’aproven en l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, 
un presa de decisió en la qual participen tots els membres i que no pot ser obviada.

Considerem que és del tot inapropiat fer constar en el Full de Ruta que aquestes línies estratè-
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giques s’han de seguir sempre que sigui possible. Potser en algun moment no es podran seguir, 
però en cap cas es poden contravenir.

Per altra banda, l’última frase de l’esmena és innecessària perquè en aquests moments no hi ha 
res que impedeixi que les Assemblees de Base puguin traslladar propostes i iniciatives al Secre-
tariat Nacional per ser debatudes a les seves reunions.


