POSICIÓ DE L’ASSEMBLEA DAVANT

LES ELECCIONS DEL 14F-2021
TEXT REFÓS DEFINITIU DE LA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE CED,
APROVADA SN 25/10/20

L es entitats i organitzacions de la societat civil independentista, amb l’Assemblea al capdavant, estem
decebuts de la gestió que les institucions han fet del mandat de l’1 d’Octubre i del de les eleccions del
21D, i no podem acceptar afrontar aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, de les quals en sortirà
investit un nou MHP i un nou govern, amb la mateixa incapacitat per avançar cap a un procés de ruptura
democràtica que ens porti a la República catalana independent.
Exigim als partits independentistes que opten a les institucions, que respectin el sentit autèntic de la
seva representació política, atorgada pel poble a partir de l’1 d’Octubre, per obeir els objectius col·lectius,
com a representants que són a les institucions.
Si els nostres representants a les institucions només aspiren a administrar el minso poder que els hi
permet l’opressor, hauran perdut la utilitat. No ens serviran per l’alliberament nacional. Les institucions,
fruit de l’acció legislativa del Parlament i l’executiva del Govern, han de culminar les lluites i els anhels de
la societat civil, altrament, esdevenen un fre polític per assolir els objectius que la ciutadania es proposa.
Per assolir la independència, necessitem canviar la manera com es comporten les nostres institucions.
Exigim que es respecti el principi de la representativitat del vot, la funció de representant de la ciutadania que té cada diputat o diputada, el o la MHP, i cada conseller o consellera del Govern. La seva obligació
és la de donar compliment al mandat que emana de la ciutadania i complir els anhels que ella diposita
en els seus representants.
El desenllaç de la nostra lluita de causa justa exigeix una societat civil activa i alhora la cooperació i el
reconeixement i respecte mutu entre aquesta i totes les institucions del país. Tots els actors són necessaris, i cada un ha de complir el seu rol.
L’Assemblea ha de preservar la seva transversalitat, com l’actiu més valuós, que li permet incidir en la
vida política, com altaveu de la societat independentista, sense entrar en dinàmiques de debat partidista o institucional. Estar permanentment pendents dels partits o voler interactuar junt amb ells, ens
afebleix com a entitat de la societat civil organitzada.
És per això que l’Assemblea vol ser la garantia d’irreversibilitat i d’avenç del procés d’independència en
cada moment, incidint des de la transversalitat, en tots els espais institucionals o socials, i d’acord amb
el nostre Full de ruta 2020-21, que diu el següent:
En aquesta nova etapa, l’Assemblea haurà de lluitar per tornar a ocupar l’espai central del debat polític per la
independència i evitar que se la col·loqui en una posició radicalitzada per deslegitimitzar-la. L’Assemblea haurà de
tenir una posició que la farà més crítica, cosa que comporta una major incomoditat per als actors polítics que,
tot i que tenen la legitimitat democràtica que es guanya a les urnes, no poden patrimonialitzar la representativitat política de la societat.
El paper de l’Assemblea, entitat transversal des de la seva fundació, es fa més difícil en els moments de menys
unitat entre els partits polítics independentistes, quan la competència electoral domina la seva actuació. Tot i
que això no és nou i ja ha succeït en el passat, l’Assemblea s’haurà de fer forta en una posició sòlida i d’independència davant dels partits polítics, especialment quan aquests no són capaços d’arribar a acords per a la unitat
d’acció.
Cal evitar el risc de ser marginada o capturada per aquests mateixos partits o per plataformes polítiques electorals.
Més enllà de grans accions unitàries, com va ser el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre, l’Assemblea
ha d’actuar amb independència, guiada només pel seu objectiu fundacional, i treballar 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.

És també imprescindible que situem al centre del debat públic una proposta seriosa d’unilateralitat factible, que
signifiqui una veritable avantguarda del moviment, que contingui propostes i escenaris perfectament materialitzables, amb indicació clara dels riscos implícits, i cal conjurar-nos col·lectivament per assumir-los amb fermesa
i preparació.
Haurem de fer entendre que la independència unilateral, a més de ser perfectament possible, resulta indispensable per a la llibertat i el progrés de tota la ciutadania de Catalunya. És, per tant, imprescindible que posem
l’objectiu de la independència al centre del debat com a resultat del dret d’autodeterminació exercit l’1 d’Octubre
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 proposta 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.
Hem de recuperar el lideratge en acció política propositiva i proactiva. 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 compromís, l’incompleixin.
Ens caldrà fer compatibles l’exigència als partits polítics d’inclusió de la via unilateral, i una unitat estratègica que la sustenti, amb la necessitat de preservar la plena independència de l’entitat dels partits
polítics que també marca el nostre Full de ruta.
Caldrà tenir molt en compte, la realitat sanitària, social i política en què se celebraran les properes eleccions: dificultat de mobilització per la Covid, situació de crisi econòmica que comporta més desmobilització provocada per la priorització de la vida quotidiana en detriment de propostes d’horitzó més alt, i
debat de frases retòriques en termes d’hegemonia autonomista dels partits.
En compliment del nostre Full de Ruta, davant d’aquestes noves eleccions, esdevingudes després de la
inhabilitació del MHP de la Generalitat pels tribunals de l’Estat ocupant, es proposen les següents accions en tres períodes consecutius:
A) Precampanya i Campanya - B) Fins la constitució del Parlament - C) Un cop constituït el Govern.

A) Durant la precampanya i campanya electoral:
1. Plantejarem un DECÀLEG D’ACCIONS I PRINCIPIS PER AVANÇAR CAP A LA INDEPENDÈNCIA. Fentlo públic, perquè tothom pugui debatre’l i conèixer les accions i principis per fer efectiu el desenllaç
de la nostra causa justa. Aquest ha de ser el veritable debat en precampanya i campanya, evitant així
els debats retòrics en clau autonomista. La proposta serà mesurable en el sentit de rearmar el front
institucional de compromisos concrets, assolibles i objectivables. Incidirem en l’agenda mediàtica
per tal que els partits es posicionin al voltant dels continguts del nostre programa.
La proposta del decàleg es treballarà des de la Comissió d’Estratègia i Discurs i es prepararà un document per a la seva aprovació al plenari de novembre de 2020.
2. No participarem en més taules de cerca d’unitat estratègica que esdevenen exercicis retòrics balders. El mandat de la ciutadania ja és molt explícit des del 1-O, i ens exigeix fer la independència.
3. Des del convenciment que només assolirem la independència de manera unilateral, donada la resposta històrica i actual que dona l’estat espanyol a qualsevol conflicte nacional.
Farem una comparativa setmanal durant la precampanya i campanya electoral dels programes que
presentin tots els partits independentistes, tant els que estan al Parlament actualment, com els ex-

traparlamentaris. Aquesta comparativa estarà centrada cada setmana en un aspecte concret i tindrà
en compte tant els programes com les propostes llançades durant la campanya.
Els criteris d’aquesta auditoria seran consultats a les assembles de base.
Els electors sabran, a través de les nostres comparatives de programes electorals publicades setmanalment, quines propostes programàtiques són les més compatibles amb el nostre “Decàleg d’accions i principis per avançar cap a la independència”, i podran decidir el seu vot amb perfecte coneixement i convicció.
4. Promourem múltiples debats entre tots els partits que es presenten a les eleccions, per via telemàtica i per canals de màxima difusió, a les assemblees de base, per debatre com avancem en la
resolució unilateral, d’acord amb el Decàleg d’accions i principis.
5. Per tal d’apoderar i donar eines d’autoorganització als electors, s’activarà un web on els independentistes es podran adherir a la declaració annexa i on subscriuran un compromís de votar algun
d’aquells partits que respectin el mandat de l’1-O, tot materialitzant la independència en els termes
d’aquesta mateixa declaració annexa.
6. Incentivarem la participació activa i massiva de l’electorat independentista a exercir la seva decisió de vot, amb màxim coneixement de causa d’entre totes les propostes contrastades, per assolir el
nombre més gran possible de vots a favor de la independència a les eleccions.
Els electors sabran, a través de les nostres auditories setmanals publicades, quines propostes programàtiques són les més compatibles amb el nostre “Decàleg d’accions i principis per avançar cap a
la Independència”, i podran decidir el seu vot amb perfecte coneixement i convicció.

B) Després de les eleccions i fins la constitució del Parlament:
1. El mandat rebut no és el de gestionar una autonomia, per això les institucions tindran el mandat i
el requeriment ferm d’actuar com un bloc cohesionat de representants de la majoria independentista, que actuïn d’acord amb l’únic interès col·lectiu de la majoria que representen, avançar cap a la
ruptura democràtica amb l’estat ocupant.
Per tant, pressionarem i ens mobilitzarem perquè, tant la mesa del Parlament com l’ elecció de President o Presidenta del mateix, i fins i tot el grups parlamentaris a decidir, no sigui fruit d’acords de
govern o de legislatura entre alguns partits, sinó d’acords col·lectius del bloc cohesionat, per avançar
amb la força i garantia conjunta necessària per l’acció decidida.
2. En el mateix sentit, quan el Parlament investeixi el/la MHP, pressionarem i ens mobilitzarem, vetllant perquè el govern que nomeni, no sigui tampoc fruit de pactes parcials, sinó que contempli la
màxima concentració de forces, per afrontar amb força, màxima unitat i responsabilitat compartida, el repte de tirar endavant la ruptura democràtica i fer efectiva la independència el més aviat
possible.
3. Activarem totes les nostres assemblees exteriors a tot el món per actuar de lobbys davant els diferents governs, per fer-los conèixer i fer explícit el Decàleg d’accions i principis per avançar cap a
la independència, i aconseguir la seva atenció en la nostra lluita de causa justa i els futurs reconeixements.
Les posem a disposició del Govern, i del Consell per la República, per treballar en xarxa i fer d’aquesta
una iniciativa potent i creïble per la fortalesa electoral i de convicció col·lectiva que representa.

C) Un cop constituït el Govern
1. Farem un seguiment constant del Govern i de l’activitat parlamentària i farem públic un Informe
trimestral de l’acció de govern i del Parlament en base al seguiment, avanç o possibles dilacions i
retrocessos respecte al desenvolupament del Decàleg d’accions i principis.
2. En base a aquests informes trimestrals, estarem per col·laborar des de la societat civil en tot allò que
calgui complementar de la pròpia acció del Govern, o convocarem a la ciutadania a mobilitzar-se davant del Govern i el Parlament per exigir el compliment de la representativitat de la ciutadania que
els hi ha atorgat el mandat concret.
A aquest efecte, constituirem un equip de treball entre les comissions de Mobilització, Comunicació,
Incidència Política i Estratègia i Discurs, per valorar els informes trimestrals, i preparar el grau de
mobilització compartida amb d’altres col·lectius.
3. Les nostres assemblees de base, en el seu territori, actuaran replicant la mateixa iniciativa, explicitant el suport als govern municipals independentistes quan sigui el cas, o presentant mocions i
exigint públicament amb mobilitzacions el compliment de la representativitat atorgada.
4. Convocarem entre el més de març i maig de 2021, un Congrés Internacional de precedents d’independències unilaterals, amb aportacions de tots els països que han passat per circumstàncies semblants.
Hi seran convidats a participar tots els partits independentistes, amb representació al Parlament o
extraparlamentaris, perquè exposin les seves propostes.
5. Publicarem, fruit dels resultats i aportacions d’aquest Congrés, un Llibre Blanc de les Independències
Unilaterals.
6. Nosaltres, com a una de les associacions civils més importants, bastirem un treball en xarxa amb
el màxim d’altres organitzacions per preparar, des de la societat civil organitzada i mobilitzada, el
suport necessari a l’acció de les nostres Institucions, o per estar-hi frontalment en desacord i exigir-ne la reversió. Som conscients que a la independència no hi arribarem només per la decisió de les
Institucions, i és per tant la nostra tasca imprescindible preparar la societat civil en tots els aspectes.
Aquestes són les línies de treball que es preveu desenvolupar i que permeten un horitzó de previsibilitat
per l’Assemblea, que marquen una acció d’incidència en tres períodes ben diferenciats, amb clar contingut per tots tres.
Les haurem d’anar revisant en funció de com avanci la penetració del nostre decàleg, la recepció que hi
hagi per part de electorat i dels partits, i en funció del resultat electoral, amb l’objectiu d’analitzar-lo amb
més dades i no limitar la nostra capacitat d’acció política futura en funció del que aprovem avui.
A continuació, resum gràfic de totes les accions dels tres períodes.

Consulta als associats i associades.
En cas d’aprovació d’aquesta Proposta de resolució, es planteja una consulta de ratificació als socis/sòcies, amb un breu text introductori que situï el context del posicionament d’acció política, i una votació
d’acceptació o no, una per una, de les 15 propostes d’acció, definides entre els tres períodes d’incidència.

POSICIÓ DE L’ASSEMBLEA DAVANT LES ELECCIONS DE FEBRER-2021
FINS A LES ELECCIONS

1

Presentarem a debat un DECÀLEG D’ACCIONS
I PRINCIPIS PER AVANÇAR CAP A LA INDEPENDÈNCIA.

FINS A LA CONSTITUCIÓ DEL GOVERN

1

Les institucions tindran el mandat d’actuar
com un bloc cohesionat de representants de
la societat independentista per avançar cap a
la ruptura democràtica amb l’estat ocupant.

2

Pressionarem i ens mobilitzarem perquè tan la
mesa, l’elecció de seu president o presidenta, i
fins i tot els grups parlamentaris, siguin acords
col·lectius de bloc cohesionat, per avançar i
garantir-se la força; garantia conjunta necessària per a l’acció decidida.

SEGUIMENT D’ACCIÓ DE GOVERN I PARLAMENT

1

1. Farem un Informe trimestral de l’acció de govern, i del Parlament a partir del seguiment, avanç
o possibles dilacions i retrocessos, respecte al
desenvolupament del Decàleg d’accions i principis.

2

1. A partir d’aquests informes trimestrals, col·laborarem des de la societat civil en tot allò que calgui complementar de la pròpia acció del Govern, o
convocarem la ciutadania a mobilitzar-se davant
del Govern i el Parlament per exigir el compliment del mandat atorgat.

2

No participarem en més taules de cerca d’unitat
estratègica, ja que esdevenen exercicis retòrics
balders.

3

Farem una comparativa setmanal durant la campanya electoral dels programes de tots els partits
independentistes, perquè tot el cos electoral conegui el grau de més o menys proximitat i sintonia
entre les seves propostes i el nostre Decàleg

Vetllarem perquè el govern que nomeni el/la
MHP, no sigui fruit de pactes parcials, sinó
que reuneixi la màxima concentració de forces.

3

Les nostres assemblees de base actuaran replicant
la mateixa iniciativa i explicitaran el suport als governs municipals independentistes, o presentaran
mocions i exigint públicament amb mobilitzacions
el compliment de la representativitat atorgada.

4

Promourem múltiples debats entre tots els partits, per debatre com avancem en la resolució unilateral, d’acord amb el Decàleg d’accions i principis.

Activarem totes les nostres assemblees exteriors, a tot el món, davant dels diferents governs per fer-los conèixer el Decàleg.

4

Convocarem un Congrés internacional de precedents d’independències unilaterals.

5

Per tal d’apoderar i donar eines d’autoorganització als electors, l’Assemblea activarà un web on
els independentistes es podran adherir a una declaració i on subscriuran un compromís/decàleg

Les posem a disposició del Govern i del Consell per la República Catalana, per treballar en
xarxa i fer d’aquesta, una iniciativa potent i
creïble per la fortalesa electoral i la convicció
col·lectiva que representa.

5

Publicarem el Llibre blanc de les independències
unilaterals.

6

Incentivarem la participació activa i massiva del
electorat independentista, a exercir la seva decisió de vot, amb màxim coneixement de causa, per
assolir la més gran majoria absoluta del nostre parlament, amb coneixement per decidir el seu vot.

6

Bastirem un treball en xarxa amb el màxim nombre d’altres organitzacions per preparar des de la
societat civil organitzada i mobilitzada el suport necessari a l’acció de les nostres Institucions, o per estar-hi frontalment en desacord i exigir-ne la reversió.

3

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ COMPLEMENTÀRIES
TAMBÉ APROVADES EN EL SECRETARIAT NACIONAL
EXTRAORDINARI DEL 25/10/20
1) Proposta de resolució, de la Comissió de Mobilització:
Creació d’un grup de treball entre les comissions d’Estratègia i Discurs, Mobilització, Comunicació, Incidència Política i Comissió d’Assemblees Sectorials. Estarà format per dos membres de cada
comissió esmentada, i tres membres de secretaris d’altres comissions, fins a un màxim de tretze
membres.
Aquest grup de treball hauria de fer la fiscalització de partits . A partir del nostre full de ruta, s’haurien d’analitzar els punts en comú i els distants. Es proposa una primera anàlisi del que van dir en
els seus programes electorals i el que han fet. Una segona durant el procés d’eleccions, i publicitar
el grau de compliment del promès en les anteriors eleccions i el grau d’acord de les seves propostes
actuals amb el nostre full de ruta.
Aquest grup de treball finalitzarà la seva tasca amb les eleccions.
2) Proposta de Resolució: DIALOGUEM AMB ELS ELECTORS.
Creació d’una plataforma de diàleg amb els electors. S’activarà una web on els independentistes es
podran adherir a la declaració annexa i on subscriuran un compromís de votar algun d’aquells partits
que respectin el mandat de l’1O tot materialitzant la independència en els termes d’aquesta mateixa
declaració annexa.
Manifest per incloure en el web:
Annex: Compromís amb el mandat del primer d’octubre i cap a la independència.
JO, us faig saber, amb tot el capteniment i ponderació, que parlaré, explicaré i acabaré votant algun
dels partits, coalicions o candidatures que compleixin, fil per randa, aquests principis bàsics:
Primer.- Els que facin efectiu i apliquin el mandat del primer d’octubre, sorgit del referèndum d’autodeterminació de Catalunya des del primer dia, tot condicionant la vida parlamentària i la funció
executiva de l’autonomia catalana, per fer possible la ruptura democràtica amb l’Estat espanyol i per
construir l’Estat català que necessitem i volem.
Segon.- Per complimentar el punt primer, caldrà que assumeixin l’abandonament i el trencament
sistemàtic i permanent de les taules o pactes de qualsevol tipus, amb les institucions de l’Estat espanyol i amb “els partits del 155”, tot refent una esfera pròpia d’activitat i d’agenda política que giri
estrictament entorn d’una dinàmica nacional d’afirmació i determinació.
Tercer.- Sabent que l’Estat espanyol ja salvaguardarà els principals serveis públics pels ciutadans del
seu actual territori, aquestes forces polítiques catalanes, operant des de la dinàmica autonòmica catalana, rellegiran el “Llibre Blanc de la Transició Nacional” per dissenyar i preparar, amb prioritat,
la construcció d’un estat propi independent de la manera més simple i racional possible.
Quart.- En la seva acció legislativa i executiva, algun dels partits o coalicions que votaré, caldrà que
prioritzin la protecció i seguretat dels catalans, evitant la seva participació en qualsevol repressió

o imputació per tota causa política vinculada a la recuperació nacional catalana, en el marc dels
drets i llibertats fonamentals, i sense que en cap cas suposi una eina de discriminació pels residents
en el nostre país.
Cinquè.- Finalment, davant els manaments judicials espanyols que obliguen a acatar sentències alienes als interessos democràticament assumits com a catalans, i fins que no existeixi una nova legalitat que empari un nou ordre jurisdiccional, algun dels partits o coalicions que votaré escometran
una acció combativa, resistent i d’obstrucció des del Parlament i des del Govern, tot recolzant-se en
l’acció mobilitzada de la societat civil de la qual formo part i que malda per un futur lliure i en pau
per Catalunya.
En conseqüència, us contesto amb la meva adhesió a la proposta i perquè així consti en el registre
específic que s’habiliti per despertar i motivar un electorat català decidit amb el que esperem dels
nostres representants polítics.
3) P
 roposta de resolució: Posicionament de l’Assemblea Nacional Catalana davant
les properes eleccions
L’Assemblea Nacional Catalana ha d’incidir de forma decisiva, clara i contundent perquè les properes eleccions siguin, de veritat, un plebiscit sobre la independència. L’entitat ha de traslladar les
propostes sorgides de la sessió plenària per tal que siguin debatudes i aprovades per les assemblees
de base sempre que sigui pertinent, deixant-los marge d’incidència a l’hora de fer propostes en
properes consultes.

