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Introducció

Aquest darrer any ha tornat a oferir un escenari complicat per a l’Assemblea. Des de la darrera As-
semblea General, ens trobem en un escenari polític de crispació entre els partits independentistes, 
en bona part a causa de la contínua repressió estatal sobre el moviment independentista. Aquesta 
situació de picabaralles, de canvis continus i d’inestabilitat política que ens ha portat a eleccions 
anticipades, i les negociacions fallides per a formar un govern de concentració independentista 
malgrat haver assolit a les urnes del 14-F el 52% de vot directe independentista, ens posa en una 
difícil tessitura per avançar en la consecució del nostre objectiu fundacional: la independència de 
Catalunya.

La manca de compromís i d’un acord estratègic de les forces polítiques independentistes per 
avançar cap a la independència, la repressió policial i judicial que no s’atura, el suport prestat 
per a l’estabilitat del govern estatal, la inhabilitació judicial del President Quim Torra, les revo-
cacions del tercer grau penitenciari dels presos i preses polítiques, les resolucions de la Junta 
Electoral Provincial de Barcelona restrictives del dret de reunió de la societat civil, la quimera 
d’una taula de diàleg amb l’Estat, les concessions en detriment de la llengua pròpia, i un llarg 
etcètera, combinat amb la dura crisi econòmica agreujada per la situació d’alarma sanità-
ria a causa de la pandèmia per la Covid-19, ens condueix cap a una perspectiva descoratjadora 
i aboqua la societat catalana al desencís i a un major distanciament vers les nostres instituci-
ons que semblen conformar-se amb la gestió d’una autonomia cada cop més minvant i diluïda. 

Tanmateix, des de l’Assemblea persistim i seguim fermament compromesos amb el nostre objec-
tiu fundacional: la independència de Catalunya, posant en valor la fita aconseguida de superar el 
50% de vots directes en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer de 2021. 
Continuem treballant fermament per aconseguir el nostre estat propi, la República Catalana, des 
de la persistència, la perseverança i la resiliència, i en defensa i reivindicació de la majoria assolida 
del 52%, així com de la via unilateral, com a única via factible, ara per ara, per avançar cap a la 
independència.

Aquest informe de gestió del Secretariat Nacional (SN) consta de tres parts. En primer lloc, conté 
una infografia on destaquem algunes de les fites assolides al llarg d’aquest any. A continuació, 
cada comissió descriu les línies generals del que ha estat la seva feina durant aquest darrer any. 
Finalment, es clou l’informe de gestió del Secretariat Nacional amb la valoració de l’Equip del 
Protocol d’actuació davant violències masclistes i LGTBIfòbiques, aprovat pel ple del Secretariat 
Nacional el 16 de maig de 2020. 
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Resum de l'informe de gestió del Secretariat Nacional

11S
HEM DUT A TERME

LA MOBILITZACIÓ

MÉS GRAN 
ADAPTADA A LA COVID

D’EUROPA

4 ASSEMBLEES
SECTORIALS

REACTIVAT
HEM

HEM IMPULSAT

ESTAT DE
LA NACIÓ

EL PROGRAMA DE TELEVISIÓ

CAMPANYES 2020-21

CAMPANYA

#JoPagoACatalunya

SOBIRANIA
FISCAL

CAMPANYA

#1MilióDeMascaretes

1 MILIÓ DE
MASCARETES

CAMPANYA

#SomEl52

FISCALITZACIÓ
DE GOVERN I PARTITS

NOVA MARCA

#GeneracióOctubre

GENERACIÓ
OCTUBRE

PER JOVES

A EUROPA I L’ONU

LA VULNERACIÓ DE
DRETS HUMANS

HEM DENUNCIAT

CONTRA PROHIBICIONS
DE MANIFESTACIONS

16 RECURSOS AL TSJC
HEM PRESENTAT
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Comissió d’Accions Territorials

Introducció

La Comissió d’Accions Territorials (CAT) s’ha plantejat per al mandat 2019-2021 dues línies d’acció 
complementàries: d’una banda, millorar la coordinació de la xarxa d’assemblees territorials (AT), i 
d’una altra, oferir a les AT eines que les ajudin a dur a terme accions i projectes propis.

Objectius

1. Potenciar la coordinació entre el SN i les assemblees territorials.

2. Informar de campanyes d’altres comissions i de la feina feta per aquestes.

3. Fomentar la formació dels secretariats locals sobre les eines que tenen al seu abast.

4. Potenciar la compartició d’experiències entre assemblees territorials.

5. Facilitar la difusió del missatge i posicionament de l’Assemblea i el SN al territori.

Tasques i projectes desenvolupats

1. Hem iniciat una anàlisi sobre la situació de les AT (activitat, renovació de juntes i ús de les eines 
corporatives) per saber com podem millorar-ne el funcionament i la implantació. Alhora, s’ha 
elaborat una guia de renovació per a les AT que recull diferents casuístiques i situacions que es 
poden donar dins dels secretariats locals i els procediments de renovació, entre altres informa-
cions d’interès.

2. D’altra banda, i amb l’objectiu de potenciar la coordinació amb la resta de comissions per fer 
arribar les diferents campanyes al territori, CAT ha posat en marxa el programa Forma’t (for-
mació per a les assemblees territorials), consistent en un seminari web i un taller col·laboratiu 
cada mes per Zoom, adreçats especialment als secretariats territorials. Els seminaris web se-
ran monogràfics, molt enfocats a un tema (ús de xarxes socials, seguretat informàtica, eines 
telemàtiques, formació de càrrecs, línies estratègiques de l’entitat, etc.), mentre que els tallers 
consistiran en intercanvis d’experiències de les AT sobre un àmbit d’actuació (implicació de so-
cis, col·laboració amb altres entitats, antirepressió, etc.). Així mateix, també es gestiona l’apro-
pament de la feina des de l’acció internacional a les AB, oferint xerrades específiques sobre la 
tasca que es fa a l’exterior per a les territorials que ho demanin.

3. Finalment, i per tal d’apropar l’acció i el discurs de l’Assemblea al territori, des de CAT es ges-
tiona cada mes la tramesa a les AT d’un article d’opinió perquè es puguin publicar a la premsa 
comarcal, que exerceix un important lideratge territorial. Els articles tracten temes d’actualitat 
relacionats amb el mes en qüestió (per exemple, al març sobre dona i feminisme; a l’abril, amb 
la campanya de la renda de sobirania fiscal; al maig, sobre la campanya Alcem-nos, on també 
participa la Intersindical, etc.).

4. Conjuntament amb la Comissió de Comunicació, s’han posat en marxa una sèrie de grups re-
gionals de Telegram on s’agrupen els gestors de comptes de Twitter de les AT amb l’objectiu de 
compartir missatges i homogeneïtzar el discurs de l’entitat.

Més enllà dels projectes a llarg termini, des de CAT s’han organitzat accions i campanyes concretes com:

1. Campanya 1 Milió de Mascaretes. Coordinació de l’acció de les assemblees territorials en la 
campanya. Es va comptar amb la participació de 181 assemblees de base, que es van organit-
zar en la complexa situació dels principis de la pandèmia per confeccionar i distribuir més de 
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300.000 mascaretes, que sumades a les servides pels establiments Bon Preu de tot el país, van 
fer d’aquesta campanya un èxit solidari gràcies al voluntariat de la gent de base de l’entitat.

2. Ponts per la Independència en l’operació sortida de vacances d’estiu, amb estelades i pancartes 
en autopistes, autovies i carreteres principals.

3. Organització i gestió de l’11-S del 2020. Gestió d’entrega de material, parlaments i recursos.

4. Campanya al territori d’estelades per al 14-F. Recuperació de l’estelada al carrer de cara a les 
eleccions del 14-F, reivindicant-la com a únic cartell electoral que ens representa.

5. Campanya d’estelades de grans dimensions per al 14-F. Desplegament en diversos punts d’es-
telades de grans dimensions a fi de fer-nos visibles poques hores abans de les eleccions.

6. Mobilització a BCN per al 28-F. Juntament amb Mobilització es va donar cobertura i suport a les 
AT que organitzaven tant autocars com caravanes de cotxes.

7. Campanya al territori de les pancartes “Som el 52%”. També es va proposar a les AT la compra 
de pancartes de tela de 3 metres basades en la campanya del “Som el 52%” posant èmfasi en els 
resultats majoritàriament independentista del 14-F.

8. Compra d’una estelada gegant itinerant. Des de CAT s’ha promogut la compra d’una estelada 
de grans dimensions amb l’objectiu de fer-la itinerant pel territori, i aprofitar-ne el desplega-
ment per fer actes a les poblacions que visiti.

Tasques i projectes pendents

1. Finalitzar la diagnosi territorial i proposar l’actuació estratègica necessària a partir de la diagnosi.

2. Avaluar els tres primers mesos del programa Forma’t per valorar possibles canvis i millores en 
el format.

3. Activar els grups de Telegram regionals per millorar la comunicació de les assemblees territorials.

4. Respondre a les necessitats de les AT, i vetllar perquè es duguin a terme adequadament els can-
vis necessaris (renovacions de juntes, activació de l’ús d’eines corporatives, fusions, etc.).

Valoració general

Fem una valoració molt positiva de la feina feta i de l’esforç de les assemblees territorials per man-
tenir activa i present l’Assemblea al territori, malgrat les circumstàncies sanitàries i polítiques. En 
aquest sentit, cal assenyalar de manera satisfactòria l’esforç fet en l’ús d’eines digitals corporatives 
i reunions virtuals, així com en les renovacions de secretariats locals.

Per això, des de CAT ens hem proposat proporcionar la màxima ajuda possible a la xarxa territo-
rial, conscients que la nostra força és precisament aquesta presència al territori. Precisament, 
tots els projectes impulsats des de la Comissió van en aquest sentit, i emplacem les AT a que ens 
facin arribar a través dels seus representants al territori les demandes i valoracions que considerin 
oportunes.
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Comissió d’Accions Sectorials

Introducció

L’Assemblea compta amb 39 assemblees sectorials (AS) actives de diferents àmbits professionals, 
culturals i socials. Des de la Comissió d’Accions Sectorials (CAS), donem tot el suport possible a les 
AS per tal de facilitar-los les accions. Treballem perquè les AS participin de les campanyes, grups 
de treball, mobilitzacions i projectes dissenyats des de nacional. La participació en els projectes 
permet a l’Assemblea aprofitar l’expertesa sectorial. Facilitem la coordinació de les AS amb la resta 
d’assemblees base (AB) i fem servir els recursos disponibles per a millorar la difusió i coneixement 
de les accions sectorials. Com a representants de les AS, hem de facilitar la participació en debats, 
posicionaments i presa de decisions del Secretariat Nacional (SN) així com recollir i presentar 
propostes de les AS per tal que comptin amb el suport del SN i puguin accedir a tots els recursos 
de l’Assemblea.

Objectius

1. Enfortir les assemblees sectorials.

2. Donar suport a l’acció continuada de les sectorials, facilitant l’accés a les eines, als recursos de 
l’Assemblea i a la xarxa d’assemblees arreu del territori.

3. Incentivar la participació de les sectorials en campanyes, projectes i accions nacionals.

4. Facilitar la participació d’assemblees sectorials en els debats, posicionaments i presa de decisi-
ons del Secretariat Nacional.

5. Endegar la Taula Social de l’Assemblea.

6. Millorar la difusió de l’acció sectorial.

7. Transversalitzar la perspectiva sectorial a tota l’Assemblea i treballar coordinadament amb les 
comissions que es plantegin accions en àmbits treballats des de les sectorials

Tasques i projectes desenvolupats

Des del juliol del 2020, quan es van poder iniciar les comissions en el mandat actual, s’han pogut 
desenvolupar les següents tasques i projectes:

1. Enfortiment de les assemblees sectorials.

 � Campanya Apunta’t a una assemblea sectorial, amb l’objectiu de doblar la quantitat de per-
sones apuntades a sectorials.

 � Reactivació de sectorials inactives. Immigració, Periodisme i Comunicació, han estat reacti-
vades. Autònoms, està en procés. Continuarem amb E3 Medi-ambient i Veïns.

 � Realització de la Guia d’acollida a les assemblees sectorials.

 � Recuperació parcial de la línia pressupostària directa pel finançament de l’acció habitual de 
les assemblees sectorials.

2. Suport a l’acció continuada de les sectorials, facilitant l’accés a les eines i recursos nacionals i 
a la xarxa d’assemblees arreu dels territoris.

 � Eines de país. Són projectes que requereixen discreció i tot el suport i facilitats per poder-
los portar a terme. Des de la CAS hem treballat un recull d’aprenentatges (lliçons apreses) 
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amb la intenció de facilitar l’aprofitament del coneixement acumulat amb les experiències 
dels col·legis Professionals, i engegar estratègies d’actuació presents i per a la República. Les 
sectorials estableixen els ritmes del projecte i el tipus de suport que necessiten per a cada 
projecte, en tots els sentits. Com enguany, Empresaris amb la PIMEC.

 � Fer front a la repressió: Suport a docents amb expedients oberts; campanya de recollida de 
signatures pel manifest Prou repressió per a lliurar-les a Brussel·les; seguiment de la campa-
nya Cap dona en l’oblit, amb els 1.000 dies de presó de la Presidenta Carme Forcadell i les 
Rutes de cotxes per la revocació del 3r grau; suport a la sindicatura electoral de l’U d’Octubre; 
suport a Joel, i suport als bombers encausats a Girona. Unes tasques dutes a terme per les 
assembles de Persones represaliades, Psicòlegs, Dones, Bombers, Juristes, Educació, Univer-
sitats i Recerca, i Informàtica.

 � Independència per la República Catalana, un país millor per tothom. Actes propis o participa-
ció com a ponents a actes de territorials. A càrrec de Dones, Jubilats-Gent Gran, Immigració, 
Salut i Economistes

 � Defensa de la llengua. Per part d’Educació, Cultura, Universitats i Recerca, Juristes, Jubi-
lats-Gent Gran i Administració pública.

 � Publicació d’articles i argumentaris. A càrrec de Cultura, Economistes, Jubilats-Gent Gran, 
Universitats i Recerca, Salut, Bombers, Guàrdies Urbans, Dones, Psicòlegs i Juristes. Totes les 
AS tenen argumentaris.

 � Eradicació de les violències masclistes i LGBTIfòbiques amb Punts liles, Dones i el Protocol 
d’actuació davant violències masclistes i LGBTIfòbiques i el seu desplegament, per part de 
Dones i LGBTI amb la Comissió de Gestió Jurídica i de Seguretat.

 � Eines per a l’empoderament ciutadà: línia d’atenció psicològica durant l’estat d’alarma i ta-
llers per a la gestió de les emocions, per part de Psicòlegs, i guies d’eines informàtiques, 
d’Informàtica.

 � Mobilitzacions socials i sindicals, per Dones, Immigració, Educació, Salut, Jubilats-Gent gran, 
Universitats i Recerca, LGBTI, Bombers i Administració pública.

 � Tallers de NoViolència. A càrrec de Capacitats diverses.

 � Seguretat, com un projecte intersectorial.

3. Participació de les sectorials a campanyes, projectes i accions nacionals.

 � Campanya 1 milió de mascaretes per a tothom (Dones).

 � Campanya de captació de nous socis i sòcies (Jubilats-Gent gran).

 � Campanya de Sobirania fiscal (Juristes i Administració pública).

 � Campanya de Consum de proximitat adreçada a les administracions públiques (Interventors 
i tresorers de l’administració local).

 � Gestió econòmica compta amb Empresaris i economistes per a reduir costos, i Gestió ad-
ministrativa compta amb Informàtica per a la consultoria sobre la nova Intranet i diversos 
temes de seguretat.

 � Psicòlegs durant l’estat d’alarma per la covid19 va endegar el servei d’atenció psicològica de 
l’Assemblea, reactivat al febrer-març 2021.

 � Per la Diada de Catalunya, Cultura, Salut, Dones, Jubilats-Gent gran i Psicòlegs protagonit-
zaren els vídeos promocionals de la xarxa independència. Economistes van facilitar dades i 
arguments per als missatges de les banderoles gegants. Universitats i Recerca, Jubilats-Gent 
gran i Psicòlegs organitzaren mobilitzacions descentralitzades. Juristes va coordinar el servei 
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d’atenció jurídica a tot el territori. Meteoròlegs i climatòlegs va facilitar les previsions del 
temps i Dones va desplegar Punts liles a 7 territoris.

 � Juristes participa en les defenses jurídiques coordinades en suport a persones represalia-
des per participar en accions col·lectives de defensa del Referèndum, en coordinació amb la 
Comissió de Gestió Jurídica i de Seguretat. La sectorial activa el servei d’atenció jurídica de 
l’Assemblea per casos d’urgència.

 � Grup de treball antirepressiu, integrat per diferents comissions del Secretariat Nacional 
(també la CAS) i on quatre assemblees sectorials participen directament: Persones represali-
ades, Dones, Juristes i Psicòlegs

4. Participació d’AS en els debats, posicionaments i presa de decisions del SN.

La Comissió d’Accions Sectorials ha tingut un espai d’intercanvi d’informació amb les Assemblees 
Sectorials, la CAS-AS, tradicionalment els dijous després del ple del Secretariat Nacional. Enguany, 
amb la representació del Bloc Sectorial a la CAS, fem que aquest espai serveixi per copsar el sen-
tir de les AS respecte els temes de debat, posicionaments i presa de decisions importants que 
afectin a l’entitat o tinguin interès per a les AS. També és l’espai on treballar col·lectivament les 
propostes de resolució per presentar als plens. Les AS poden convocar la CAS-AS abans del ple si 
ho consideren necessari. És complicat pels tempos massa ajustats que tenim. Així ha estat amb 
les aportacions als debats, sobre les 10 accions de posicionament polític, el decàleg de principis i 
accions i la Diada.

El 2020 vam presentar la campanya Prou repressió, que inclou una recollida de signatures per pre-
sentar-les a la delegació del govern i a la UE. Va ser rebutjada pel SN. L’AS Persones represaliades 
l’està portant a terme amb el suport sectorial i la recollida de signatures és digital a través de la 
plataforma Inscriu.me.

5. Taula Social. 

Des de la Comissió d’Accions Sectorials hem impulsat la constitució d’una Taula Social, eina d’in-
cidència des de l’eix de la República de les persones en el marc de les lleis aprovades la tardor del 
2017. Membres d’assemblees de base que ja treballen en xarxa per fer front a l’emergència social 
que vivim van formar un grup motor per establir objectius i accions per a portar a terme per tenir 
incidència, posant la independència al centre com a única via per un futur i un present digne per a 
tothom. Es troben recollits a la declaració La revolta pels drets. Al ple del febrer del SN s’aprova el 
projecte i el 26 de març es constitueix la Taula Social. La Taula Social està oberta a tota l’Assemblea 
per a treballar obertament en la denúncia de les vulneracions dels drets econòmics, socials, ambi-
entals, culturals i polítics, posant al centre la necessitat de la independència, més que mai única 
via per aturar l’espoli fiscal i disposar de tots els mecanismes que necessitem per sortir-nos-en i, 
alhora, teixir la xarxa independència.

6. Difusió de l’acció sectorial. Creació del canal de Telegram unidireccional per fer difusió de l’ac-
ció sectorial. Manteniment del compte de Twitter..

7. Participació a diferents grups de treball, donant una visió sectorial i procurant que es tingui en 
compte a tots els diferents tipus d’assemblees base: Diada, Sobirania Fiscal, CAB, Fiscalització,-
Captació de nous socis i sòcies, COAG i AxF.

 � Treball conjunt i establiment de sinergies amb altres comissions quan s’hi han plantejat acci-
ons en àmbits sectorials, com Fem República.

 � Participació activa als plens, preparant i analitzant la documentació, proposant propostes de 
resolució i esmenes, intervenint quan fos necessari, i tenint en compte l’opinió de les assem-
blees sectorials.

 � Revisió i anàlisi del full de ruta.
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Tasques i projectes pendents

En general, continuar l’execució dels projectes, participacions a grups de treball del SN i tasques 
contínues de la comissió. Per concretar-ne de pendents:

1. Enfortir de les assemblees sectorials:

 � Desplegar del tot la campanya Apunta’t a una sectorial.

 � Continuar reactivant assemblees sectorials.

 � Seguir analitzant la situació de la línia pressupostària pel finançament de l’acció de les assemble-
es sectorials.

2. Continuar donant suport a l’acció de les assemblees sectorials per tal que tinguin els recursos ne-
cessaris per a realitzar el seupla de treball.

 � Recuperar el procediment per a una gestió més àgil del finançament de l’acció sectorial

 � Impulsar els grups de treball intersectorials. Hi ha pendent d’activar l’específic per a l’ade-
quació dels estatuts i reglament intern de l’Assemblea, especialment pel que fa als articles 
relacionats amb assemblees sectorials.

3. Participació de les assemblees sectorials en el proper 11 de setembre i en el desè aniversari de 
l’Assemblea.

4. Millorar la metodologia que faciliti a les assemblees sectorials i a la comissió trobar consensos i 
treballar més participativament en tots els temes de debats, posicionaments i presa de decisions.

5. Consolidar la Taula Social per tal que sigui coneguda per tota l’Assemblea i esdevingui un espai 
de reflexió i acció que sumi forces en la necessitat de donar resposta a les emergències socials i 
nacionals, i l’Assemblea avanci en la consolidació de la xarxa independència.

6. Difusió de les assemblees sectorials.

 � Activar l’ús del canal de Telegram unidireccional per difondre l’acció sectorial utilitzant un 
bot. Actualment està en proves.

 � Actualitzar la informació de les assemblees sectorials a la web de l’Assemblea.

7. Continuar participant activament a grups de treball portant la visió i mirada sectorial i, quan sigui 
possible, amb la incorporació directa de les assemblees sectorials implicades.

 � Seguir col·laborant conjuntament amb les altres comissions del Secretariat Nacional.

 � Continuar amb la intervenció activa als plenaris i amb la revisió i anàlisi de documentació i 
dels propers full de ruta.

Valoració general

Hem de dir que ens han mancat mans per treballar per la comissió. Els terminis per facilitar la 
participació activa en l’elaboració de documents estratègics i posicionaments són curts i dificulten 
l’ús de metodologies participatives. Necessitem que totes les altres comissions tinguin present en 
tot moment la CAS i les AS en els seus projectes, i la visió sectorial en general.
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Comissió de Comunicació

Introducció

La Comissió de Comunicació està al servei de totes les comissions del Secretariat Nacional, de les 
assemblees de base i dels diferents grups de treball i els seus respectius projectes. Amb l’ajut de 
l’Oficina de Comunicació, treballa per difondre als mitjans de comunicació i les xarxes socials els 
missatges, actes i accions de l’Assemblea. També s’encarrega de tenir cura de la imatge de l’entitat, 
mantenint la coherència del missatge discursiu i visual que es transmet.

Quan va començar el mandat de l’actual Secretariat Nacional, aquesta comissió va fer una anàlisi 
de la situació del moviment independentista, del paper que hi té l’Assemblea i de la situació gene-
ral causada per la crisi del coronavirus. A partir d’aquí es va establir el pla de treball.

Observàvem com després del període d’alineament amb el govern, els partits i la resta d’entitats 
sobiranistes, que ens va portar al triomf de l’1 d’octubre, va venir la decepció, la impotència i el dol 
dels últims anys. La desorientació i el desencís pel paper dels partits s’ha estès entre una part molt 
significativa de l’independentisme, cosa que posa en risc la mateixa capacitat del moviment de fer 
passos coherents.

És el moment de parlar clar, tenir línia pròpia i reivindicar que els ciutadans són prou madurs per 
entendre la reacció violenta i repressiva de l’Estat, i decidir si volen seguir endavant o no. Avui, la 
victòria del 52% de l’independentisme a les eleccions del 14 de febrer ens ha donat la majoria que 
cal per poder tirar endavant, tal com demanava el darrer full de ruta de l’Assemblea. Per poder 
guanyar, cal primer de tot recuperar la credibilitat del moviment, sent transparents i fiscalitzant 
els partits, perquè des de l’octubre de 2017 s’ha anat cremant la confiança de molta gent.

La repressió de l’Estat no té límit, i seguirà avançant mentre el nostre Govern no sigui capaç de 
crear els instruments que necessita un estat per defensar les seves institucions, la seva gent i el 
seu país. La Comissió de Comunicació haurà de contribuir també a aclarir el concepte de presos 
polítics i a explicar i fer entendre arreu els motius pels quals l’Estat s’està convertint de forma pro-
gressiva en una democràcia limitada i autoritària.

Objectius

Els objectius de la Comissió pel que fa a la comunicació externa és transmetre els posicionaments 
polítics de l’Assemblea, difondre les diferents iniciatives que es porten a terme i crear debat i espe-
ronar el moviment independentista.

Pel que fa a la comunicació interna, treballem en coordinació amb les territorials, sectorials, exte-
riors i joves. Són un actiu fonamental de l’acció comunicativa de l’Assemblea, i per això des de l’Ofi-
cina de Comunicació es generen materials perquè els puguin difondre i s’imparteixen formacions 
per donar-los més eines per fer els seus propis materials i publicacions.

També és objectiu de la Comissió aportar coneixements i eines als grups de treball del Secretariat 
Nacional, com ara el de Sobirania fiscal, el de Captació de socis, el de Fiscalització de candidatures 
Independentistes, el de Lluita antirepressiva i també els anuals de l’Onze de Setembre, del CAB i 
de l’AGO.

Tasques i projectes desenvolupats

1. Des de la darrera AGO, la Comissió de Comunicació ha hagut d’encarar els reptes comunicatius 
derivats de la crisi del coronavirus. Així, en el moment més crític es va dur a terme:
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 � Es va dur a terme la campanya d’un milió de mascaretes, que va permetre oferir-ne a la 
ciutadania i als col·lectius vulnerables quan no n’hi havia disponibilitat, i ajudar els hospitals 
catalans en la recerca i el tractament de la COVID-19. 

 � Es va organitzar el cicle de xerrades l’Assemblea a casa i 

 � Es va donar suport a la campanya de la Comissió Fem República amb la campanya Prop de 
Casa i la  web propdecasa.assemblea.cat.

2. Tot i l’estat d’alarma i l’aturada de l’activitat generalitzada del país, Comunicació no es va aturar 
i es va adaptar ràpidament a la situació, mantenint totes les tasques de comunicació habituals 
(internes i externes) i garantint la gestió comunicativa dels projectes i campanyes obertes. 
Aquests en són alguns exemples: 

 � Nou web de l’Assemblea.

 � Nou web de la botiga de l'Assemblea (llançament previst per al mes de maig).

 � Manteniment i actualització de les webs propdecasa.assemblea.cat i d'1 milió de mascaretes. 

 � Campanya de captació de nous socis i sòcies Assemblea't.

 � Disseny de postals (Sant Jordi, Caixa de solidaritat, accions de suport a persones represalia-
des, les diades dels Països Catalans, etc.). 

 � Protocol d’actuació davant violències masclistes i LGBTIfòbiques: Maquetació, pàgina al web 
i materials per a les formacions. 

 � Documentació i comunicació del Full de ruta per a l’AGO i el procés electoral del SN.

 � Vídeo i material gràfic per al 8 de març.

 � Vídeo de la cassolada per la visita del rei d’Espanya.

 � Nova edició del Protocol de bones pràctiques a les xarxes socials per a les AB 

 � Creació del perfil de l’Assemblea a TikTok.

3. 11-S: La comissió actual, formada per 10 secretaris nacionals, va començar el seu mandat al 
juliol i va tenir com a primer repte dissenyar, en col·laboració amb Mobilització, una Diada adap-
tada a les necessitats de seguretat sanitària. Malgrat els canvis de criteri constants del Govern, 
vam acabar codissenyant una Diada pensada com un programa de televisió per donar el mà-
xim de protagonisme a les accions descentralitzades, amb connexions en directe i fotografi-
es del territori. A l’estiu també es va dur a terme la campanya comunicativa prèvia a l’Onze de 
Setembre, amb el disseny i difusió d’una sèrie de postals on es reflectien les despeses relacio-
nades amb la pandèmia i la crisi que podríem fer sense espoli fiscal.

4. Altres tasques que ha desenvolupat la comissió posteriors a l'11-S::

 � Va coliderar el redisseny de la marca de l’entitat per posar en marxa una campanya d’atrac-
ció de socis sota l’epígraf “Assemblea’t”. 

 � Va desenvolupar tot el suport comunicatiu per a les campanyes de Sobirania fiscal (sobira-
niafiscal.assemblea.cat) i de Fiscalització del govern i els partits polítics (eleccions2021.
assemblea.cat), a més de col·laborar amb la Comissió d’Internacional per a la campanya d’ac-
tivació del vot exterior de cara a les eleccions.

 � Va posar en marxa el programa de televisió setmanal Estat de la Nació, que s’emet els dis-
sabtes de 21.30 h a 23 h a Teve.cat i a les xarxes de l’Assembla, conduït pel nostre cap de 
comunicació, Eduard Berraondo, i amb el suport d’alguns patrocinadors compromesos. El 
programa ha consolidat una audiència al voltant dels 40.000 espectadors per programa, 
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cosa que ens situa molt per sobre de la majoria d’iniciatives similars en català. Aquest espai 
ens dona una finestra tant per difondre iniciatives de l’Assemblea com per donar visibilitat 
a persones que ens són properes.

 � Es va activar la campanya de comunicació específica per al jovent “Generació Octubre”, per 
a la qual es va crear una imatge diferent i un canal de TikTok, amb vídeos i continguts més 
desenfadats, que també s’han difós amb èxit pels canals generals de l’Assemblea. En aquesta 
línia, durant la campanya electoral també es va organitzar el debat jove.

 � Al febrer es va donar suport a la campanya d’Eines de Pimec, la candidatura de Pere Barrios 
a la Pimec, amb gestió d’entrevistes, participació al programa l’Estat de la Nació i assessora-
ment comunicatiu.

 � Al febrer i març, en col·laboració amb la Comissió d’Incidència Internacional, es va treballar 
en la campanya del suplicatori al Parlament Europeu contra la retirada de la immunitat 
als eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Es va ajudar a difondre la 
campanya d’enviament de correus i piulades als membres del Parlament i es va organitzar la 
roda de premsa davant de la representació de les institucions de la UE a Barcelona, després 
de l’aixecament de la immunitat parlamentària dels eurodiputats.

 � Una altra de les tasques portades a terme ha estat la creació i actualització de les diferents 
webs de l’Assemblea. Cal destacar-ne la renovació de la web corporativa, i també s’han pu-
blicat les de Prop de casa, Sobirania fiscal, Eleccions, Onze de Setembre i CAB.

 � Des de la Comissió també s’han fet campanyes conjuntes amb altres entitats, com amb 
Òmnium Cultural contra la presència de la corona a Catalunya i l’acompanyament de les 
persones represaliades o amb la Intersindical-CSC per l’1 de maig (Alcem-nos).

 � Actualment, seguim treballant en diverses campanyes de comunicació (Generació Octubre, 
Sobirania fiscal, fiscalització de partits, plataforma Alcem-nos, Taula Social i Congrés d’inde-
pendències unilaterals), en la cobertura i difusió d’actes de suport a les persones represali-
ades i en l’enviament del nou butlletí.

Tasques i projectes pendents

1. Elaborar el llibre d’estil de l’Assemblea.

2. Disposar d’una agenda compartida d’aparicions als mitjans dels secretaris nacionals.

3. Acabar la part de feina que ens pertoca a la intranet per posar ordre al correu, Telegram i arxius 
que gestionem.

4. Estendre a tot el territori els grups de Telegram regionals de xarxes socials.

5. Donar continuïtat a les tasques habituals pròpies de l’Oficina de Comunicació: gestió dels per-
fils de xarxes socials, comunicacions internes i externes, correccions lingüístiques de tota la 
documentació i comunicacions oficials, creació i desenvolupament de les línies gràfiques de les 
campanyes i iniciatives de l’Assemblea i gestió comunicativa que s’acordi, formacions en xarxes 
socials a les AB, seguiment i anàlisi del posicionament de l’Assemblea a Twitter, suport comuni-
catiu a persones represaliades (de l’Assemblea i ciutadania en general), producció del programa 
de televisió Estat de la Nació i de les càpsules posteriors, adaptació d’argumentaris i posiciona-
ments de l’Assemblea i desenvolupament comunicatiu per assegurar-ne el coneixement i difusió, 
notes de premsa pròpies i pactades amb altres entitats, disseny de materials (postals, cartells, 
bàners i pancartes), gestió dels continguts del web de l’Assemblea i de totes les noves que s’apro-
vin (generació de continguts i elements gràfics), gestió, seguiment i atenció a mitjans i relacions 
amb la premsa, recull de premsa diari i suport a la difusió d’actes i iniciatives de les AB.
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Valoració general

Valorem molt positivament la tasca que du a terme diàriament la Comissió, amb tot el suport i 
la bona feina de l’Oficina de Comunicació i el seu cap, Eduard Berraondo. En aquest sentit, desta-
quem l’esforç d’adaptació a les noves activitats no presencials i a la reducció de recursos que ens 
ha portat la crisi del coronavirus.

De la mateixa manera que ens hem hagut d’adaptar a les restriccions, així que es comenci a norma-
litzar la situació sanitària ens readaptarem a les possibilitats que se’ns oferiran, ajudant a recupe-
rar la presència al carrer, donant força a la xarxa per la independència i oferint eines comunicatives 
per aixecar l’estat d’ànim del moviment i empoderar les bases.
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Comissió d’Estratègia i Discurs

Introducció

La Comissió d’Estratègia i Discurs del Secretariat Nacional de l’Assemblea és l’encarregada de refle-
xionar, debatre i articular els posicionaments estratègics, des de l’àmbit polític i de discurs, per la 
millor incidència en la societat civil per avançar cap al nostre objectiu fundacional.

Objectius

Té diverses línies d’actuació:

1. Reflexió, debat i redacció de manifestos, per ser llegits en els diferents actes públics, concen-
tracions, manifestacions, notes de premsa, etc., o posicionaments de l’Assemblea en diferents 
escenaris o debats polítics, on considerem adient manifestar la nostra posició com a col·lectiu.

2. Promoure Punts de debat al Secretariat Nacional, atenent també les propostes i inquietuds de 
les AB, per permetre el debat col·lectiu sobre aspectes estratègics de futur. I fruit d’aquest debat, 
elaborar els diferents documents d’estratègia i discurs. 

3. Elaborar el plantejament estratègic de l’Assemblea davant les eleccions. En aquest darrer tri-
mestre, s’han celebrat les eleccions al Parlament de Catalunya.

La proposta estratègica d’incidència política que va ser aprovada pel Secretariat, presentada per 
CED, i ratificada amb una consulta a totes les sòcies i socis de l’entitat,  constava de 15 accions 
diferents en tres períodes d’incidència: fins les eleccions, des de les eleccions fins la constitució 
de govern, i de seguiment i fiscalització de l’acció de govern i parlamentària. Fruit d’aquesta 
proposta es va elaborar un Decàleg de principis d’acció política institucional per avançar cap a 
la independència, que serà el patró per fiscalitzar l’acció de govern i parlamentària. 

4. Per últim, la funció fonamental d’aquesta comissió, com a integració de les anteriors, és la de 
proposar al Secretariat i a totes les associades i associats la ponència de Full de ruta per l’any 
següent, per aprovar en l’AGO, després de la gestió/integració de les esmenes de les AB, fruit 
dels seus debats.

Tasques i projectes desenvolupats

Essencialment, i fruit del desenvolupament de les funcions esmentades, s’han redactat manifes-
tos i posicionaments, d’acord amb la línia discursiva i estratègica adaptada als diferents moments 
i contextos pels que passa el moviment.

Debat, reflexió i reelaboració del cos discursiu de l’entitat, envers el veritable sentit de la lluita 
d’alliberament nacional. 

Elaboració del plantejament estratègic i posicionament davant les eleccions del 14 de febrer.

Debat, reflexió i formulació de la ponència del Full de ruta que es porta a aprovació en la propera 
AGO del maig de 2021.

Tasques i projectes pendents

Fruit del posicionament polític davant les eleccions del 14-F, i d’acord amb les accions d’incidència 
marcades, i del Decàleg de principis i accions institucionals per avançar cap a la independència, 
farem un seguiment i fiscalització de l’acció de govern i parlamentària, fent servir de patró les pro-
postes fixades en l’esmentat decàleg.
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Valoració general

El moment que viu el moviment d’alliberament nacional és molt complex.  La situació és molt 
confosa, tot es juga en termes de relat públic, que intenta justificar posicions de renúncia, però 
embolcallades de retòrica buida. I una part important de les bases, fruit d’aquest debat irreal, està 
immersa en una lluita caïnita que malmet i molt el moviment.

La nostra posició no ha d’alimentar aquest debat irreal i, en la part més discursiva, s’ha de centrar 
en les arrels de la lluita nacional per l’alliberament, amb un intent de centrar la nostra lluita en els 
aspectes que l’opressor ha triat per debilitar-nos. Cal fer propostes d’objectius genèrics i concrets, 
tant per al moviment en el seu conjunt, com per a l’Assemblea, en tant que integrant indissoluble 
del mateix, i amb tota la legitimitat per fer-ho, fruit de la nostra aportació al trànsit d’una societat 
catalanista cap a una societat independentista.

Sovint estem perdent l’horitzó del perquè de la nostra resistència i lluita, i estem derivant cap a 
elements genèrics, de més democràcia, més drets socials i civils, amnistia, etc., que de per sé, no 
justifiquen la necessitat i el dret de la nostra nació a l’autodeterminació. En tot cas són elements 
molt hispanocèntrics, que podrien tenir solució en una nova formulació de l’Estat. Creiem que el 
moviment té desenfocades moltes de les seves lluites i aspiracions, fruit de la incapacitat de donar 
resposta a la voluntat majoritària de la societat. La nostra lluita és per la llibertat com a poble; el 
benestar social i la millora de les condicions de vida i drets socials i civils, estan vinculades neces-
sàriament a l’alliberament, seguir sota l’opressió de l’Estat ocupant fa impossible qualsevol avanç 
en cap sentit.
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Comissió Fem República

Introducció
Des de la Comissió Fem República estem treballant en tots aquells aspectes que ens han de servir 
per facilitar una futura declaració d’independència i, un cop proclamada la República de Catalunya, 
fer-la el més viable possible.

Partint de l’experiència de l’octubre del 2017, podem identificar elements que no estaven suficient-
ment preparats i fins i tot eren inexistents, i que van influir negativament en el resultat final. Cal 
corregir o millorar tots aquests aspectes.

Objectius
En línies generals, una de les mancances més grans que tenim és la gran dependència en l’àmbit 
econòmic a Espanya.

Això es tradueix amb una subordinació absoluta dels principals sindicats i patronals de Catalunya 
a l’Estat espanyol. Cal vestir, enfortir i promoure els sindicats i patronals nacionals compromesos 
amb la causa independentista.

Totes les administracions públiques de Catalunya estan fortament lligades a les empreses de 
l’IBEX, els beneficis de les quals marxen de casa nostra i ens empobreixen l’economia. Cal que 
l’administració catalana en el seu conjunt, des dels ajuntaments fins a la Generalitat, promoguin 
les seves relacions comercials amb empreses catalanes, els beneficis de les quals es queden a Ca-
talunya, i dinamitzen l’economia nacional i redueixen la dependència d’aquestes empreses que en 
els moments clau sempre es posen al costat del l’estat repressor.

Empoderar els ciutadans de Catalunya en l’àmbit econòmic. Qui paga mana! Cal potenciar el con-
sum amb empreses catalanes compromeses amb el país. Amb aquelles empreses que no marxaran 
quan tornem a proclamar la República Catalana. Cap independentista hauria de contractar serveis 
amb les empreses que sempre estan al costat de l’estat repressor.

Empoderar al govern autonòmic de Catalunya perquè potenciï la sobirania fiscal, i faciliti que tots 
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya paguin els impostos a través de l’Agència Tributària de 
Catalunya, i així poder tenir el màxim de diners a la caixa quan vulgui proclamar la independència.

Una altra de les mancances és la dependència energètica. Hem d’exigir al govern autonòmic de Ca-
talunya que posi les bases per assolir el màxim d’independència energètica. Si som independents 
energèticament, mai ens podran tancar l’aixeta de l’energia.

Tasques i projectes desenvolupats
1. Campanya nacional de Sobirania fiscal.

2. Campanya de consum Prop de casa.

Tasques i projectes pendents
1. Reactivar a través d’Anem per Feina (AxF) les fires de consum, així també l’ajudem a créixer.

2. Campanya per la contractació pública en clau catalana.

3. Campanya a favor de la independència energètica.

Valoració general
Optimista.
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Comissió de Gestió Administrativa

Introducció
La CGA és la comissió encarregada d’organitzar i gestionar l’estructura administrativa i els recursos 
de l’associació, tant humans com materials, creant i desenvolupant les eines de suport necessàries 
per tal de garantir la màxima eficiència i eficàcia de l’organització interna. Les àrees d’ocupació de 
la CGA són: els recursos humans, la informàtica, el suport a les AB, els protocols de funcionament 
intern, la relació amb els proveïdors, el suport a Secretaria, la documentació i la propietat intel·lec-
tual.

Objectius
Enguany, com bona part de les comissions, la CGA s’ha vist afectada per la pandèmia. Ha calgut 
repensar models de funcionament, tant de l’equip tècnic, com del Secretariat Nacional, perquè 
l’entitat seguís funcionant com sempre. Per això, ha calgut tenir cura de les condicions laborals de 
l’equip tècnic per tal de facilitar-li la feina amb seguretat.

En l’àrea informàtica, s’estan estudiant diverses eines per a l’adopció d’una nova intranet que doni 
millor servei al SN, a l’equip tècnic, a les AB, etc. També s’està repensant el canvi d’alguns serveis 
informàtics per dotar-nos d’una major seguretat i prestacions.

Tasques i projectes desenvolupats
Recursos humans

S’ha fet un esforç per adoptar el teletreball, per tal de reduir el risc sanitari dels nostre equip tèc-
nic. Això ha implicat canvis en la feina diària i els mètodes per a l’seva avaluació, i s’ha adaptat 
l’equipament informàtic per poder dur a terme la tasca diària.

S’ha elaborat el Protocol de prevenció de riscos Covid, tant per protegir el personal laboral, com les 
visites, així com també s’han disposat pantalles de protecció.

S’ha adoptat una eina de seguiment i control de projectes per tal de modernitzar la gestió. No cal 
dir que les videoconferències han format part d’aquesta adaptació.

Ha calgut redistribuir la feina després de dues baixes per jubilació o canvi de feina i s’ha contractat 
un nou cap de comptabilitat.

S’ha dut a terme una formació sobre treball en equip i una altra sobre seguretat informàtica amb la 
col·laboració de l’AS d’Informàtica, i s’ha contractat l’elaboració d’un informe de riscos psicosocials. 
També s’han establert reunions periòdiques de la comissió amb l’equip tècnic per tal de facilitar la 
comunicació.

Informàtica

El principal repte de l’equip informàtic ha estat preparar l’equip per poder afrontar les necessitats 
de teletreball de l’equip tècnic. Entre aquestes, l’adopció d’una eina de VoIP per a la feina diària i el 
centre de trucades, així com l’adquisició de llicències de Zoom.

En paral·lel, s’ha desenvolupat el SCAB (Sistema de Consultes AB), l’eina de participació que es va 
utilitzar a les darreres eleccions i als processos consultius. Aquesta eina s’ha posat a disposició de 
les AB, que, prèvia petició a secretariat@assemblea.cat, en poden disposar per als seus processos 
electorals o consultius. Ja l’han utilitzada algunes AB.

S’ha fet una auditoria de seguretat informàtica amb la col·laboració de l’AS d’Informàtica, i una 
consultoria per al desenvolupament d’una nova web per a la botiga. S’ha planificat i desenvolupat 
la web de fiscalització i la del Grup de treball d’antirepressió. S’ha començat la recerca de serveis 
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de correus per canviar el servidor actual, així com la recerca d’eines per a l’elaboració de la nova 
intranet amb l’assessorament de l’AS d’Informàtica.

Procediments de funcionament intern

Hem participat al Grup de treball per a l’elaboració del Protocol de violències masclistes i LGBTIfòbiques.

Junt amb la Comissió d’Accions al Territori, hem confeccionat una guia d’ajuda per al traspàs dels 
secretariats territorials. També hem elaborat un protocol amb els criteris d’accés a l’ancDB, així 
com una Guia d’organització dels Comitès Comarcals. Tots aquests documents es compartiran 
amb les AB després de l’AGO per adaptar-los als canvis del RRI.

Hem engegat una campanya d’identificació d’accessos inadequats a l’ancDB (duplicats, sense uti-
litzar, caducats...) i d’AB inoperatives o amb un baix nombre de socis.

Entre les tasques assignades a la CGA hi ha l’organització del Consell d’Assemblees de Base (CAB), 
l’Assemblea General Ordinària (AGO) i els processos electorals com el que s’ha dut a terme en al-
gunes regions el primer trimestre d’enguany.

També ens hem encarregat d’un taller de formació en eines telemàtiques per a les AB.

Serveis als socis

Com és habitual, hem seguit donant servei des de l’oficina d’atenció al soci, així com a les AB, en 
els processos de canvi de secretariat territorial o en les fusions entre AT.

Altres tasques desenvolupades

Aquest any hem millorat la BDD de voluntariat i hem seguit fent entrevistes per augmentar-la. 
També hem fet un treball constant de seguiment de l’equip existent per complir amb la Llei Cata-
lana del Voluntariat.

Actualment, prestem servei a marxandatge, administració i comptabilitat, comunicació, suport 
lingüístic i mobilització, així com als call centers d’atenció psicològica, 11-S, Sobirania Fiscal, Eines 
de País, etc.

Tasques i projectes pendents
La principal tasca pendent és l’adopció de la nova intranet, de la qual ja hem començat a fer proves. 
En paral·lel, decidir el nou servei de correu i dur a terme el llarg projecte de migració.

Queda pendent també adoptar un nou sistema de gestió de socis (l’actual ancDB) i un nou editor 
de correu per fer més fàcil l’enviament de comunicats per part de les AB.

Establir un protocol per avisar les AB amb antelació de les caducitats dels mandats i assistir-les en 
aquest procés mitjançant la guia que veurà la llum un cop aprovat el RRI a l’AGO.

L’elaboració d’un protocol de seguretat informàtica per a tots els estaments de l’Assemblea (SN, 
equip tècnic, AB...).

La instal·lació de detectors de presència per reduir el consum elèctric a les sales de reunions i a la 
resta d’espais, així com la instal·lació d’una font d’aigua filtrada per tal d’eliminar l’ús d’ampolles i 
gots de plàstic, han quedat forçosament aturats per la pandèmia.

Valoració general
La CGA té tres reptes importants enguany: el canvi de les eines informàtiques, la gestió de la pan-
dèmia, i les fusions i reorganització d’algunes AB. Alguns d’aquests canvis poden marcar l’esdeve-
nidor de l’entitat, per la qual cosa, esperem prendre les decisions adequades.
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Comissió de Gestió Econòmica

Introducció

En un any marcat per l’esclat de la pandèmia del Covid-19, la gestió de l’economia de l’Entitat ha 
estat força complicada per les limitacions de l’estat d’alarma. Aquesta situació ha impedit l’exer-
cici normal de la nostra activitat, com ara les parades o les mobilitzacions, i ha afectat clarament 
els nostres ingressos per marxandatge. També la crisi econòmica resultant ha afectat els nostres 
socis, i de retruc, a l’Assemblea. 

Objectius

Bàsicament són tres:

1. Incrementar els ingressos.

2. Controlar les despeses.

3. Seguiment dels pressupostos.

Tasques i projectes desenvolupats

En el capítol d’ingressos:

 � Campanya de captació de sòcies i socis. Les quotes fixes d’associades i associats han esde-
vingut la principal font d’ingressos de l’entitat. Amb la finalitat de potenciar aquest capítol 
d’ingressos i dotar de més força social l’Assemblea, es va crear un Grup de reball que impulsa 
les accions següents:

 � Atenció i seguiment als socis per fidelitzar les quotes actuals.

 � Convertir simpatitzants en socis. 

 � Col·laboraciar amb la Comissió de Comunicació per publicitar nous lemes i arribar als 
simpatitzants.

 � Contractació d’una empresa externa per al centre de trucades  de captació de socis.

 � Marxandatge:

 � Disseny i creació d’una pàgina web que sigui el referent del marxandatge independen-
tista al país. Es posarà en marxa el mes d’abril i ja s’ha començat a renovar l’oferta amb 
nous productes. 

En el capítol de despeses:

 � Seguint amb la política d’autofinançament, la disminució de la venda de marxandatge s’ha 
equilibrat amb un exhaustiu control de les despeses.

 � S’ha modificat el finançament de les comissions que passen a ser en funció de campanyes i 
projectes.

 � Es continua amb les condicions als proveïdors de l’Assemblea dels conceptes de proximitat i ètics.

En el capítol de seguiment dels pressupostos:

 � Control i seguiment de les partides aprovades pel Secretaria Nacional i el Comitè Permanent. 
Molt difícil de seguir per la particularitat d’aquest any amb les variants econòmiques que ha 
comportat.
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Tasques i projectes pendents

1. Es pretén fer formació als tresorers de les AB de manera presencial quan la situació ho permeti.

2. Treballar perquè tots els projectes s’autofinancin.

3. Desenvolupar tot el potencial de la nova pàgina web per incrementar la venda de marxandatge.

4. Col·laborar amb totes les comissions per sensibilitzar la gent que una Assemblea potent és fona-
mental pel procés d’independència del país.

5. Seguir col·laborant amb Eines de País per enfortir el teixit econòmic del país.

6. Continuar donant exemple amb la pràctica de Sobirania fiscal que va començar a exercir l’enti-
tat al moment en que es va posar en marxa la campanya.

Valoració general

S’ha mirat de gestionar la situació excepcional que hem tingut aquest any. Cal dir que, en aquest 
aspecte, tant la col·laboració de la resta de les comissions com la dels tècnics de la casa ha esde-
vingut cabdal i han ajudat a l’entitat a mantenir l’equilibri financer malgrat el sotrac econòmic que 
ha patit l’economia del país.

Continuem forts i preparats per l’embat quan la situació ho requereixi. Mentre no arribi, la Co-
missió fa una valoració molt positiva perquè el seu principal actiu no ha fallat: el socis i sòcies de 
l’Assemblea.

Seguirem fent un seguiment acurat de la nostra economia per disposar de recursos per les campa-
nyes que han de dur a la independència.

Entretant, cal seguir enfortint l’entitat amb orgull de pertinença. Sense sòcies i socis no hi ha una 
Assemblea forta. Sense una Assemblea forta, no haurà independència. Cal seguir. 
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Comissió de Gestió Jurídica i de Seguretat 

Introducció

Les funcions de la CGJS són bàsicament la d’ajudar a membres i no membres, procurar que els 
nostres processos s’ajustin a la nostra normativa interna i a l’externa, ser útils al Secretariat Na-
cional quan sigui necessari, participar en els Grups de treball on puguem ser d’utilitat, elaborar 
dictàmens o resolucions quan se’ns sol·licitin o d’ofici quan ho creguem necessari.

Objectius

1. Col·laborar en l’obtenció de cobertura legal a les persones membres i a les represaliades, en ge-
neral, per causa del procés d’independència. Ser-los-hi útils i assessorar-los.

2. Procurar que els procediments interns es facin d’acord amb la nostra normativa i amb la norma 
externa que ens pugui afectar.

3. Dur a terme les tasques específiques emanades dels estatuts i el RRI modificats a l’anterior AGO.

4. Ser útils als companys i companyes del SN en la gestió de les seves responsabilitats relacionades 
amb l’Assemblea.

Tasques i projectes desenvolupats

A més de la tasca habitual i ordinària de la CGJS, com pot ser l’emissió de resolucions i/o dictà-
mens interns, la participació en diversos Grups de treball, la consulta i gestió dels correus electrò-
nics, la gestió de consultes telefòniques, etc., s’han dut a terme les tasques següents:

1. Protecció de dades: hem treballat amb la delegada de protecció de dades de l’Assemblea per tal 
que els nostres processos s’adeqüin a la normativa vigent.

2. Actuacions judicials. S’han dut a terme diverses accions legals en l’àmbit nacional, estatal i in-
ternacional.

3. Assistència legal. Davant de l’important increment de l’acció repressiva de l’Estat contra la dis-
sidència independentista, en col·laboració amb la Sectorial de Juristes i altres col·lectius d’ad-
vocats independentistes arreu del territori, hem potenciat i publicitat a xarxes el suport legal a 
persones represaliades. Formem part del grup de treball contra la repressió i estem en contacte 
amb col·lectius que lluiten contra la repressió, i també s’ha publicitat en diverses ocasions el 
correu d’assistència suportlegal@assemblea.cat, operatiu per aquells casos que precisin assis-
tència legal no urgent. Aquest correu és gestionat per la comissió.

4. Estatuts i RRI. S’han dut a terme les actuacions que manaven aquestes normes, com:

a. Juntament amb l’AS Dones, l’elaboració del Protocol d’actuació davant de violències masclis-
tes i LGBTIfòbiques.

b. El reglament electoral del SN 2020-2022.

c. La selecció i els tràmits pel nomenament de la nova Junta Electoral pel nomenament de va-
cants al Secretariat Nacional.

d. L’elecció i el tràmits pel nomenament dels membres suplents al Comitè Deontològic.

e. l’adaptació a la composició del Secretariat Nacional aprovada a la darrera AGO 2020, elabo-
rant a aquest efecte un nou redactat dels articles afectats dels estatuts i RRI, d’acord a la pro-
posta del Grup de treball de composició del Secretariat Nacional, aprovada per l’AGO 2020.
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f. El reglament de l’AGO 2021, dins de les funcions encomanades per la Comissió organitzadora 

de l’Assemblea General d’enguany.

5. La CGJS ha elaborat una proposta de modificació puntual dels Estatuts i del RRI per aclarir con-
ceptes i algunes contradiccions, aprovada pel ple del Secretariat Nacional i que es presentarà 
a l’AGO de 2021, i també el Reglament de l’AGO 2021. S’ha realitzat per adaptar i harmonitzar 
algunes disfuncions.

Tasques i projectes pendents

1. Continuar treballant en l’assessorament i guia en matèria de defensa de drets fonamentals de 
reunió i llibertat d’expressió per tal que les Assembles de Base i, en general, les persones asso-
ciades puguin reaccionar des del punt de vista legal davant les actuacions, tant públiques com 
privades, que els puguin vulnerar.

2. Col·laborar amb altres professionals i/o entitats per tal de coordinar estratègies jurídiques con-
juntes destinades a la protecció i assoliment dels fins de l’Assemblea i la defensa dels drets de 
les persones que en són membres.

3. Ple desenvolupament, revisió i adaptació del pla director de seguretat.

Valoració general

La valoració que fem de la tasca duta a terme enguany per la comissió és força positiva, per bé que 
de ben segur millorable, i aquest és l’esperit que ens mou. Per això demanem les aportacions o 
crítiques constructives de l’entorn amb qui interactuem.
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Comissió de Incidència Internacional

Introducció

Com es va veure el 2017, una proclamació d’independència no porta automàticament a una inde-
pendència real. L’efectivitat de la DUI depèn del manteniment de la via unilateral al front institu-
cional, de la força de la mobilització i dels reconeixements internacionals. De fet, els tres fronts es 
retroalimenten: com més suports externs hi ha, més s’esperona el front institucional per mantenir 
la via unilateral i la població per mantenir una mobilització permanent fins a fer efectiva la inde-
pendència. 

En aquest context, és en promoure la creació de les condicions polítiques necessàries per al re-
coneixement internacional de la República Catalana on roman l’objectiu principal de la Comissió 
d’Incidència Internacional, combinat amb la tasca de denúncia i desgast reputacional del règim 
espanyol, presentant-lo a la comunitat internacional i l’opinió pública internacional com un règim 
autoritari i antidemocràtic.

Objectius

La finalitat de la Comissió d’Incidència Internacional (CII) és promoure la creació de les condicions 
polítiques i diplomàtiques necessàries per al reconeixement internacional de la República Catalana.

Els objectius i les actuacions de la Comissió que plantegem per als dos anys de mandat de l’actual 
Secretariat Nacional són els següents:

1. Incrementar l’impacte polític:

a. Estats i cos consular: Aproximar-nos al funcionariat i el cos diplomàtic dels Consolats pre-
sents a Barcelona. Establir relacions amb els poders legislatius, augmentar relacions amb els 
partits i impulsar la creació de grups de suport a Catalunya als parlaments estatals.

b. Organismes internacionals: Denunciar la violació sistemàtica de l’Estat espanyol als drets 
fonamentals, incidir en el Parlament Europeu, així com en l’Assemblea General de les Nacions 
Unides i altres organismes com l’OSCE.

c. Acció exterior de la Generalitat: Impulsar la cooperació amb l’acció exterior pública del go-
vern i amb el Diplocat, estudiar la possibilitat de col·laboració, així com desenvolupar tasques 
de fiscalització de les Delegacions a l’exterior. 

2. Incrementar l’impacte mediàtic:

a. Augmentar la incidència a mitjans internacionals.

b. Narrativa independentista: Per explicar al món per què Catalunya vol ser independent i 
adaptant el discurs a la realitat actual de crisi sanitària, econòmica, social i ambiental.

c. Incrementar l’impacte social: Incidir en la opinió pública internacional, per pressionar els di-
ferents estats a favor del reconeixement i per maximitzar el poder de mobilització a l’exterior

 � Aliances amb moviments antiautoritaris: Participació de l’Assemblea a mobilitzacions 
internacionals a l’exterior que defensin els valors democràtics de l’antifeixisme, l’antira-
cisme o l’antiautoritarisme, i situar-nos al mapa internacional dels moviments socials 
democràtics. 

 � Mobilització i politització de la comunitat catalana a l’exterior.

 � Potenciar el vot exterior.
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3. Apoderament de les Assemblees Exteriors (AE)

a. Dotar de més recursos les  AE per realitzar aquesta tasca paradiplomàtica i de mobilització, 
i garantir una presència permanent en països rellevants.

b. Obertura noves  AE: Seguir treballant per a ampliar la xarxa internacional de l’Assemblea.

c. Nou marc relacional: És clau la coordinació constant entre les Assemblees Exteriors i la Co-
missió d’Incidència Internacional, establint reunions periòdiques, grups de treball comuns 
i un lideratge compartit en la configuració de campanyes i de la narrativa internacional de 
l’Assemblea.

4. Difusió Interna de l’activitat de la CII. Tot i que la CII va néixer l’any 2012, s’ha constatat que els 
seus objectius i la seva activitat no són prou conegudes per les sòcies i socis de l’Assemblea. Les 
nostres sòcies i socis són una peça important de cara a la captació de nous associats internaci-
onals. S’implementarà, doncs, un pla de xerrades de difusió al territori i altres accions comuni-
catives internes, per tal que ens puguin fer d’altaveus.

Tasques i projectes desenvolupats

1. Hem treballat per preparar el terreny pels reconeixements internacionals, promovent tant la 
creació de grups de suport a Catalunya en diferents Parlaments, com la presentació de mocions 
parlamentàries i la presència de l’Assemblea al cor legislatiu de diferents països. 

2. 23 estats van criticar les vulneracions de drets civils i polítics comeses per les autoritats espa-
nyoles durant l’Examen Periòdic Universal de Nacions Unides, gràcies a la informació que vam 
proporcionar com a entitat de la societat civil.

3. La criminalització i la repressió política contra el moviment independentista han estat presents 
en organismes internacionals com ara Nacions Unides, la Unió Europea o l'Organització per a 
la Seguretat i Cooperació d’Europa, així com en fòrums internacionals i universitats d’arreu del 
món, gràcies a les accions de denúncia i intervencions per part de membres de l’actual o ante-
rior secretariat nacional de l'Assemblea com l’Elisenda Paluzie, en Jordi Vilanova, en Carles Fité 
o la Bàrbara Roviró. 

4. Hem participat del debat mediàtic internacional sobre la independència de Catalunya,en mit-
jans com la BBC, Al Jazeera, Le Figaro o Financial Times. 

5. Hem denunciat la repressió i hem defensat el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya 
amb diverses campanyes internacionals i l’organització de debats i conferències online.

6. Hem mobilitzat la diàspora catalana a l’exterior en defensa de la independència de Catalunya a de-
senes de ciutats de tots els continents, construint aliances internacionals amb altres moviments 
d’alliberament nacional com l’escocès o amb moviments socials ecologistes o antiracistes.

7. Hem intensificat la col·laboració amb l'Organització de Pobles i Nacions No Representats, de la 
qual l’Assemblea n'és membre des de principis de 2019, i participat en la seva Assemblea Gene-
ral. La col·laboració amb UNPO ha permès millorar la capacitació de les assemblees exteriors i 
enfortir la tasca de l’entitat en matèria de paradiplomàcia.

Tasques i projectes pendents

Queden pendents els següents objectius o línies de treball:

1. Treballar i incrementar contactes amb el cos diplomàtic dels consolats presents a Barcelona.

2. Estudiar possibles mecanismes d’incidència a l’Assemblea General de les Nacions Unides.
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3. Dissenyar una estratègia d’incidència a mitjans internacionals.

4. Millorar els mecanismes de coordinació entre la Comissió i les Assemblees Exteriors.

5. Obertura de noves Assemblees Exteriors.

Valoració general

Des de la Comissió Internacional valorem molt positivament tota la tasca realitzada des de la 
darrera AGO fins avui. Entenem que tot aquest treball no seria possible si no fos per la sinèrgia 
existent entre les Assemblees Exteriors, l'Oficina Internacional i la pròpia Comissió. 

Tot i que entenem que l’impacte de la crisi sanitària i econòmica ha afectat de forma important l’As-
semblea i els seus recursos, i per tant també la nostra capacitat d’incidència a nivell internacional, 
pensem que el balanç ha estat positiu, i que hem pogut assumir el repte de la no-presencialitat. 
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Comissió d’Incidència Política 

Introducció

La funció principal d’aquesta comissió es mantenir relacions polítiques amb aquells agents més 
propers als nostres objectius.

Objectius

1. Mantenir les relacions bilaterals amb els agents polítics i socials més propers. 

2. Establir noves relacions polítiques amb agents políticament propers. 

3. Explorar noves relacions polítiques amb agents del país i del conjunt del nostre àmbit geoestra-
tègic d’interès amb els quals compartim alguns aspectes del full de ruta. 

4. Treballar per establir relacions polítiques arreu dels Països Catalans, així com configurar un 
marc estratègic per l’enfortiment del moviment arreu de la nació. 

5. Dissenyar projectes, mobilitzacions i/o campanyes fruit de les relacions polítiques dutes a terme.

Tasques i projectes desenvolupats

1. Relacions polítiques amb actors propers: s’ha continuat treballant amb aquelles organitzacions 
més afins als nostres objectius fundacionals, així com amb les qui compartim tàctica o estratè-
gia per tal d’avançar en el compliment del full de ruta de l’entitat. En són exemples el conjunt 
dels partits polítics independentistes, així com entitats i associacions de la societat civil orga-
nitzada com Òmnium Cultural,  els CDR o el Consell per la República. 

2. Relacions polítiques per mobilitzacions o projectes: la majoria de les relacions polítiques dutes a 
terme tenen un objectiu concret. Això es correspon a la realització conjunta d’un projecte de cur-
ta, llarga o mitjana durada o bé una mobilització concreta. Per exemple, la campanya Alcem-nos 
pels drets socials, configurada conjuntament amb la Intersindical–Confederació Sindical, que 
considerem especialment estratègica en el context de crisi social i econòmica que estem patint. 

3. Participació en espais de coordinació: des de la CIP també participem en espais de coordinació 
de llarga durada, o sigui, més enllà d’aquells creats per a desenvolupar un projecte o dur a terme 
una acció. Per posar alguns exemples, participem en espais de coordinació amb partits i entitats 
independentistes, a la Taula pel procés constituent, a la Plataforma 3 d’octubre o a Unitat contra 
el feixisme i el racisme. 

4. Relacions polítiques sectorials: la majoria de les relacions polítiques que duem a terme es ba-
sen en àmbits d’incidència sectorial. Per exemple, en l’àmbit estudiantil s’han establert relaci-
ons amb el Sindicato de Estudiantes, el SEPC o la FNEC; en l’àmbit sindical, amb la Intersindi-
cal-CSC, la IAC, Unió de Pagesos, Elite Taxi o l’Associació de Treballadors Pakistanesos; en l’àmbit 
empresarial, amb sindicats com Anem per Feina o organismes com les Cambres de Comerç; en 
l’àmbit institucional, amb els partits independentistes així com amb organitzacions com l’AMI 
o amb les ADIC; en l’àmbit de joventut, amb agents com La Forja, Jovent Republicà, ARRAN 
o les JNC; en l’àmbit antirepressiu, amb organitzacions com Rescat, ACDC o Alerta Solidària; 
en l’àmbit cultural amb agents com Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural o la CAL; en 
l’àmbit educatiu, amb Escoltes Catalans o Docents per la República; en l’àmbit LGBTI, amb La 
Crida LGBTI. En l’àmbit feminista i ecologista, hem treballat amb organitzacions locals, atesa 
la manca d’organitzacions nacionals. Aquests són alguns dels àmbits sectorials on considerem 
que l’Assemblea ha de teixir aliances estratègiques per, a través de diverses lluites compartides, 
fer avançar el país cap a l’objectiu comú de la independència. 
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5. Països Catalans: s’han fet relacions polítiques amb diversos agents d’arreu dels Països Catalans. 

S’ha participat a la Diada Nacional del País Valencià, a la de Catalunya Nord i a la de Mallorca 
(telemàticament, atesa la pandèmia). Es continua treballant en l’enfortiment del Consell Fe-
deral dels Països Catalans, espai que compartim amb l’Assemblea Sobiranista de Mallorca i la 
Plataforma pel Dret a Decidir, en la línia de buscar una estructura més sòlida i amb més agents 
que ens permet ampliar el potencial mobilitzador i la capacitat de tirar endavant projectes com-
partits arreu del territori. 

Tasques i projectes pendents

1. Tenint en compte la riquesa del teixit associatiu català, es fa del tot impossible, amb els recur-
sos actuals, arribar a tots els agents amb qui creiem necessari establir contacte: en tot cas, la 
CIP té com a principal objectiu continuar establint relacions amb el màxim d’agents possibles 
per tal de poder desenvolupar mobilitzacions o campanyes conjuntes, així com per l’intercanvi 
d’informacions i anàlisis conjunturals. 

2. En l’àmbit dels Països Catalans, seguim treballant en la reconfiguració d’aquest espai conna-
cional, ja que des de la seva configuració les dinàmiques de coordinació necessiten créixer i 
millorar. 

3. En l’àmbit de les relacions amb d’altres organitzacions del nostre àmbit geoestratègic d’interès 
(bàsicament, dels Estats espanyol i francès), en especial les d’aquells pobles amb un procés 
d’emancipació nacional agermanat amb el nostre, la feina que queda per fer encara és ingent. 

4. Hi ha diversos projectes iniciats per la CIP que estan en desenvolupament, com per exemple en 
l’àmbit del Procés constituent, en relació amb la Taula pels Drets Socials o en l’àmbit sindical.

Valoració general

Malgrat les condicions adverses de pandèmia i confinament i, en conseqüència, la impossibilitat 
de realitzar reunions presencials que generin sinèrgies i empaties amb d’altres representants i 
agents; i tenint en compte les disfuncions pràcticament inevitables que sempre generen unes elec-
cions al Secretariat Nacional i els consegüents relleus en la coordinació de la comissió, valorem po-
sitivament la tasca de teixir aliances amb tots els actors que des d’aquesta Comissió d’Incidència 
Política hem treballat, ja que l’Assemblea ha de mantenir-s’hi en col·laboració directa i permanent 
per tal d’assolir l’objectiu de l’alliberament nacional a través de la construcció d’un estat propi, 
sobirà i independent.
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Comissió de Mobilització

Introducció

La CM és la comissió encarregada de proposar les mobilitzacions de l’Assemblea i organitzar les pro-
posades per la mateixa comissió o per la resta de l’entitat. Els actes organitzats poden ser de caràcter 
intern (CAB o AGO) i de projecció externa (mobilitzacions, concentracions, manifestacions...).

Per això es disposa d’un equip de SN que s’inscriuen de manera voluntària a la comissió i un equip 
tècnic especialitzat en l’organització d’actes i esdeveniments de tots els formats.

Objectius

Un dels principals actius de la nostra organització és la gran organització territorial i la capacitat 
de mobilització de les nostres bases que també arrossega la base independentista.

Per aconseguir la independència és i serà imprescindible moure i tenir mobilitzat a tot el poble. 
Aquesta és una de les tasques principals de les quals ens hem de responsabilitzar i en la qual hem 
de treballar. És per això que la CM ha de ser una de les comissions a la qual es destinin més recur-
sos, tant personals com materials.

Un dels objectius de la CM ha de ser que totes les AB puguin participar de manera activa quan vul-
guin, ajudant, portant idees o venint a donar la seva opinió de manera constructiva per millorar i 
fer cada cop més gran el moviment al carrer.

Tasques i projectes desenvolupats

Aquest mandat va iniciar-se a finals de juny del 2020 en plena pandèmia de la COVID-19 i amb una 
preparació de l’11-S que es preveia complicada amb escenaris diferents a treballar. És amb l’orga-
nització de l’11-S, que és el nostre acte principal durant tot l’any, que comencem aquest informe.

1. 11-S: la imatge que va donar l’Assemblea en aquest acte va ser la de poder organitzar la concen-
tració descentralitzada més gran arreu del territori, es van mantenir totes les mesures i normes 
sanitàries que ens va marcar el Procicat.

L’acte central a la plaça Letamendi, que es va encarregar a l’empresa Events, va ser un èxit de 
participació amb una imatge fresca, austera i molt professional. Vam donar la imatge que volí-
em en aquell moment, amb un missatge clar i positiu, que ens recordava que ser independents 
és un dret que implica deures, també denunciàvem l’espoli que pateix Catalunya anunciant ja 
la campanya de Sobirania fiscal.

2. 1 d’octubre i 16 d’octubre: es van realitzar diferents concentracions arreu del territori per totes 
les dates assenyalades del mes d’octubre. El 16-O vam fer una concentració de cotxes a Lledo-
ners. També ens vam afegir a les mobilitzacions d’altres organitzacions com la Plataforma 3 
d’octubre, Òmnium, la Intersindical, etc.

3. Calendari de mobilitzacions: també hem fet un calendari de mobilitzacions que s’ha acabat afe-
gint al calendari general que està creant l’entitat.

4. Acompanyament al judicis: Hem seguit fent l’acompanyament als judicis que hi ha hagut.

5. Accions contra les visites del monarca espanyol al territori: cada cop que ha vingut el monarca 
espanyol s’han fet les accions de protesta corresponents. Aquestes accions s’han fet juntament 
amb Òmnium. Ens vam personar a Poblet i vam cremar la foto del rei a la Via Laietana.
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6. Manual d’actes descentralitzats: S’ha creat i desenvolupat un manual d’actes perquè les AB pu-

guin tenir totes les eines i coneixements tècnics necessaris per muntar els actes a territori.

7. Concentració del 28-F a la plaça Catalunya: Arrel del resultat obtingut a les eleccions del 14-F 
on l’independentisme va obtenir una clara victòria amb el 52 per cent, l’Assemblea va convocar 
a la ciutadania per reclamar un govern independentista. La crida va aconseguir omplir la plaça 
Catalunya en un ambient reivindicatiu-festiu.

8. Altres accions: Hem sortit sempre que ha estat necessari com amb la inhabilitació del President 
Torra, amb la prohibició de manifestar-nos durant les eleccions, als talls de la Meridiana, amb 
l’eliminació del 3r grau o amb l’empresonament del Pablo Hasel, etc.

Tasques i projectes pendents

En aquests moments, tot i que ja iniciats, tenim pendents els següents projectes:

1. Catàleg d'actes i mobilitzacions: ha de servir a les AB per donar idees i ajudar a organitzar els actes 
i les mobilitzacions. Creiem que és el complement perfecte del Manual d’Actes descentralitzats.

2. Il·luminem els Pirineus: Aquest projecte s’ha desplaçat finalment a l’estiu del 2022, però el que si 
que es farà aquest any serà fer la presentació pública del projecte el 10 de juliol. S’està treballant 
en aquest projecte, juntament amb altres entitats.

3. Revetlla de Sant Joan: En la línia de crida a la gent jove i de poder celebrar i obrir-nos a altres 
col·lectius estem organitzant un reguitzell de concerts a tot el territori per celebrar la Revetlla 
de Sant Joan.

4. I tornem a l’11-S: Demanem l’opinió de quina creieu que ha de ser la millor manera de celebrar el 
proper 11 de setembre, ens posem a organitzar ja la Diada per tornar a sortir al carrer a reclamar 
que volem ser un país lliure i independent de l’Estat espanyol.

Tot això sense oblidar tots els moments en que haurem de sortir al carrer perquè la situació polí-
tica o social ho requereixi.

Valoració general

Creiem que la valoració que s’ha de fer de la tasca realitzada per la CM aquests darrers mesos és 
satisfactòria, tenint en compte la situació viscuda, no només la provocada per la pandèmia, sinó 
també per la situació econòmica, social i política viscuda.

Valorem que és molt important no perdre la influència a les mobilitzacions al carrer, però que 
també hem de ser responsables en cada moment de tot el que passa en aquestes mobilitzacions. 
L’Assemblea es caracteritza per dur a terme unes mobilitzacions exemplars i s’han de seguir fent 
en la mateixa línia. És l’entitat que més representa el tarannà pacífic i assenyat del poble català i 
s’ha de seguir en la mateixa direcció.

Els propers mesos seran molt importants pel moviment amb una nova formació de govern i, espe-
rem, que amb el final de la pandèmia. Quan això succeeixi hem d’estar preparats per tornar a sortir 
al carrer per demostrar que som ferms, que som molts i que res ens podrà vèncer.
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Equip de treball del Protocol d’actuació davant

violències masclistes i LGBTIfòbiques

Introducció

L’Assemblea Nacional Catalana és una entitat compromesa amb una República catalana lliure, 
un país millor per a tothom. I no serem lliures ni tindrem un país millor per a tothom, mentre no 
eradiquem les violències masclistes i LGBTIfòbiques. Amb aquest objectiu, des del 2018, disposem 
d’un Protocol per a una manifestació lliure d’agressions masclistes i LGBTIfòbiques incorporat a 
l’organització de les mobilitzacions de l’11 de Setembre.

En aquest camí per contribuir a la construcció d’una societat respectuosa amb els valors de l’equi-
tat, la igualtat, la diversitat i la llibertat, el maig de 2020 aprovàvem el Protocol d’actuació davant 
violències masclistes i LGBTifòbiques. El protocol té com a objectiu prevenir i actuar davant de 
conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe o per raó d’orientació sexual, identitat de gènere 
o expressió de gènere, entre les persones que formen part de l’Assemblea Nacional Catalana o que 
hi estan relacionades. S’aplica tant a les activitats promogudes, coordinades, organitzades o coor-
ganitzades directament per l’Assemblea com en aquelles en què l’entitat hi col·labora. És extensiu 
a totes les assemblees base.

I de la mà de les assemblees sectorials Dones i LGBTI, treballem per donar a conèixer i desplegar 
aquesta eina per reduir i eliminar factors de risc i prevenir actituds i comportaments masclistes i 
LGBTIfòbics, actuant en la sensibilització i la prevenció. Ho fem des de l’Equip del protocol, com-
post per les dues expertes en violències masclistes del Comitè Deontològic, i les persones desig-
nades per la representació dels treballadors i treballadores, gerència, Comissió de Gestió Jurídica 
i Seguretat, la Comissió de Gestió Administrativa, les coordinacions de les dues sectorials implica-
des i una sòcia experta en violències masclistes proposada per les dues sectorials.

Amb aquest protocol, l’Assemblea es referma en un compromís públic i ferm per l’eradicació de les 
violències masclistes i LGTBIfòbiques en totes les seves formes i expressions.

Objectius

1. Donar a conèixer l’existència del protocol d’aplicació en el marc del desenvolupament de l’acti-
vitat diària de l’Assemblea i de les assemblees de base.

2. Donar suport a les expertes en violències masclistes del Comitè Deontològic.

3. Organitzar formacions sobre el Protocol per sensibilitzar vers aquesta realitat i donar eines per 
poder reconèixer actituds que generen violències, i conèixer el circuit d’actuació quan es produ-
eix una denúncia i calgui activar-lo.

4. Avaluar i millorar el Protocol i el seu desplegament.

Tasques i projectes desenvolupats

En aquest període, l’Equip del Protocol, ens hem constituït i iniciat el pla de treball que s’ha fona-
mentat en les tasques següents:

1. Visibilització de l’existència del protocol a la web de l’Assemblea. Treballant amb l’Oficina de co-
municació, el protocol compta amb una apartat propi a la web assemblea.cat/protocol_violencia 
(novembre 2020).
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2. Creació de materials comunicatius com l’Iceberg de la violència masclista, disponible en format 

pòster (novembre 2020) i les polseres Volem viure lliures de violències (març 2021). Dissenyats 
per l’Oficina de comunicació. Les polseres han estat produïdes per la botiga de l’Assemblea.

3. Creació d’una xarxa de persones actives a les assemblees base per a facilitar el desplegament del 
protocol. La xarxa no la tenim consolidada ni prou estesa.

4. Realització de formacions internes (2020).

 � Sessió del 19 de novembre a càrrec de les expertes de l’Associació de Drets sexuals i Repro-
ductius, amb 30 persones.

 � Sessió del 20 de novembre a càrrec de l’equip del protocol, amb 20 persones.

 � La tercera sessió ha quedat pendent.

5. Visibilització de l’existència del protocol en l’acció de les assemblees base i en l’activitat nacional:

 � En els 7 punts liles de l’11 de setembre de 2020, desplegats per la sectorial de Dones.

 � En la declaració i l’acció reivindicativa en mobilitzacions matinals l’11 de setembre, a càrrec 
de la sectorial de Dones a diferents nuclis territorials.

 � En el vídeo (produït per l’Oficina de comunicació) i la declaració (per part de la sectorial de 
Dones) en motiu del dia internacional per l’erradicació de les violències masclistes, 25 de 
novembre.

 � A l’acte sobre violències masclistes del 5 de desembre de l’Assemblea territorial de Valls.

 � Presència al CAB virtual, Consell d’Assemblees de Base, del 23 de gener de 2021. Dones va pro-
posar un Punt lila virtual al CAB amb una enquesta (no es va fer) i la visibilizació del protocol. 
La web del CAB va incorporar la pastilla del protocol per enllaçar a l’apartat del protocol a la 
web de l’Assemblea.

 � A les mobilitzacions del 7 i 8 de març de 2021, en motiu del dia internacional de les dones, 
amb el repartiment de polseres a les passejades i concentracions i manifestacions (Reus, 
Creixell, Sant Jaume d’Enveja, Lleida, la Sènia, Cornellà, Barcelona, Xerta, Sant Boi) i difusió 
a través de premsa comarcal per l’AT d'Olesa de Montserrat.

 � Comunicació de l’aprovació del protocol amb el document a tota la gent de l’Assemblea i a 
totes les assemblees base.

6. Suport a les expertes del Comitè Deontològic.

Tasques i projectes pendents

Tot i el confinament per a la pandèmia sanitària, hem avançat en les tasques que tenim encarrega-
des, però hi ha tasques pendents:

 � Sessió formativa pendent del 2020. S'ha de realitzar el 19 d’abril o el 26 d’abril de 2021.

 � Organització de la xarxa.

 � Avaluació del protocol en el seu primer any d’existència.

Per altra banda, cal continuar amb totes les línies de treball obertes:

 � Suport a les formacions internes.

 � Visibilització de l’existència del protocol en l’acció de les assemblees base i en l’activitat nacional.

 � Suport a les expertes del Comitè Deontològic.
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Valoració general

Recollint les 11 valoracions de les sessions formatives i comentaris de les persones participants 
ens les accions i mobilitzacions de l’11-S i 8-M, valorem positivament la posada en marxa de l’equip 
del protocol i les accions realitzades pel donar a conèixer-ne l'existència.

Pel que fa a les formacions, hem rebut tres 3 demandes per a properes edicions: cal pensar en una 
sessió d’aprofundiment, més pràctica i amb més referències LGBTI. També una proposta: fer pre-
sentacions del protocol pel territori.

En els propers mesos ens centrarem en la tasca d’arribar a totes les assemblees base i organitzar 
una xarxa de persones interessades a en promoure la difusió dels materials que ja tenim i d’altres 
que anem generant. Aquesta xarxa és fonamental pel bon desplegament del protocol i aconseguir 
l’objectiu bàsic: prevenir que es donin situacions que l'activin.

Pels volts de l’AGO, farà un any de l’aprovació del protocol. L’equip del protocol dissenyarem un pla 
d’actuació perquè pugui tenir més recorregut i impacte per anar-lo consolidant. I per tal que sigui 
realment efectiu cal dotar-lo de pressupost, només així es podrà consolidar tota la feina feta i que 
seguirem fent.

Volem fer un agraïment a totes les persones de l’Assemblea que s’han implicat aquests mesos en 
elaborar els materials, visibilitzar el protocol, assistir a les formacions, etc. Tota ajuda és benvinguda!

A hores d’ara no tenim constància de cap cas de violència comunicat. Sabem que els masclismes 
i les transfòbies “quotidianes per la cultura patriarcal” poden ser difícils de percebre com a tals, 
però també treballem perquè fins i tot aquestes expressions i actituds quedin erradicades. L’exis-
tència d’aquest protocol és ja una bona notícia, i és la millor manera de prevenir situacions que no 
s’han de tolerar de cap manera ni a l’Assemblea ni enlloc.


