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Posicionament d’incidència política davant les eleccions al 
parlament de Catalunya del Febrer 2021

A) Període de precampanya  i de campanya electoral

1. Plantejarem un Decàleg de principis d’acció política institucional per avançar cap a la independència.

2. No participarem en més taules de cerca d’unitat estratègica que esdevenen exercicis retòrics bal-
ders. El mandat de la ciutadania, ja és molt explícit des de l’1O i ens exigeix fer la independència.

3. Publicarem una comparativa setmanal durant la campanya electoral dels programes que presentin 
tots els partits independentistes, perquè el cos electoral sigui conscient del grau de més o menys 
proximitat i sintonia entre les seves propostes i el Decàleg de principis i pugui decidir el vot.

4. Promourem múltiples debats entre tots els partits que es presenten a les eleccions, per via telemàti-
ca i per canals de màxima difusió, i també a les assemblees de base, amb l’objectiu de debatre com 
avancem en la resolució unilateral, d’acord amb el Decàleg de principis.

5. Activarem un web on els electors es podran adherir a una declaració, subscriure un compromís/
decàleg i tenir a disposició totes les comparatives.

6. Incentivarem la participació activa i massiva de l’electorat independentista a exercir la seva decisió 
de vot, amb el 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.

B) Després de les eleccions i fins a la constitució del Parlament

7. Pressionarem i ens mobilitzarem perquè l’elecció de la mesa i la presidència del Parlament no sigui 
fruit d’acords de govern o de legislatura entre alguns partits, sinó d’acords col·lectius de bloc cohesi-
onat, per avançar amb la força i garantia conjunta necessària per a l’acció decidida.

8. Quan el Parlament investeixi el president o la presidenta de la Generalitat, pressionarem i ens mo-
bilitzarem perquè el Govern que nomeni tampoc no sigui fruit de pactes parcials, sinó que prevegi 
la màxima concentració de forces per encarar amb la màxima unitat i responsabilitat compartida el 
repte d’afrontar la ruptura democràtica i fer efectiva la independència al més aviat possible.

9. Activarem les assemblees exteriors que tenim arreu del món perquè actuïn de lobbys davant els 
diferents governs i els facin conèixer el Decàleg de principis, amb l’objectiu d’aconseguir la seva 
atenció en la nostra lluita de causa justa per a futurs reconeixements.

C) Un cop constituït el Govern

10. Farem un seguiment constant del Govern i de l’activitat parlamentària, i publicarem un informe tri-
mestral sobre l’acció del Govern i del Parlament a partir del seguiment, avanç o possibles dilacions 
respecte al desenvolupament del Decàleg de principis. 

11. Segons aquests informes trimestrals, col·laborarem des de la societat civil en tot allò que calgui 
complementar de l’acció del govern, o bé convocarem la ciutadania a mobilitzar-se davant del Go-
vern i el Parlament per exigir el compliment de la representativitat de la ciutadania que els ha ator-
gat el mandat concret.

12. Les nostres assemblees de base replicaran la mateixa iniciativa, explicitant el suport als govern 
municipals independentistes quan sigui el cas, o presentant mocions i exigint públicament amb 
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mobilitzacions el compliment de la representativitat atorgada.

13. Convocarem un congrés internacional de precedents d’independències unilaterals entre el març i 
el maig de 2021, amb aportacions de tots els països que han passat per circumstàncies semblants.

14. Publicarem un Llibre blanc de les independències unilaterals, fruit dels resultats i aportacions 
d’aquest congrés.

15. Com una de les associacions civils més importants, bastirem un treball en xarxa amb el màxim d’al-
tres organitzacions per preparar, des de la societat civil organitzada i mobilitzada, el suport neces-
sari 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.


