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FULL DE RUTA

Debat d’esmenes rebudes i admeses
a la proposta de Full de ruta
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NÚMERO:  1

Assemblea de Base: Arenys de Mar
Document: Full de ruta
Codi: 146
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Com a membres de l’UNPO (Organització de Nacions i Pobles No Representats) seguir intervenint 
o fent informes per a fòrums i entitats d’organitzacions internacionals que vetllen pels drets 
humans i per la seguretat. 
- Desenvolupar un pla de comunicació de les accions internacionals, tant en l’àmbit internacional 
com en el nacional.
- Elevar a l’àmbit internacional, en els fòrums que correspongui, el debat de la conculcació de 
drets individuals i col·lectius a nivell global tant en situacions de normalitat com de virtual 
excepcionalitat, que ens afecten directament com a nació minoritària amb vocació republicana 
no reconeguda per l’estat espanyol.
- Donar suport i potenciar el Consell per la República.

Text esmena
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Com a membres de l’UNPO (Organització de Nacions i Pobles No Representats) seguir intervenint 
o fent informes per a fòrums i entitats d’organitzacions internacionals que vetllen pels drets 
humans i per la seguretat. 
- Desenvolupar un pla de comunicació de les accions internacionals, tant en l’àmbit internacional 
com en el nacional.
- Elevar a l’àmbit internacional, en els fòrums que correspongui, el debat de la conculcació de 
drets individuals i col·lectius a nivell global tant en situacions de normalitat com de virtual 
excepcionalitat, que ens afecten directament com a nació minoritària amb vocació republicana 
no reconeguda per l’estat espanyol.
- Donar suport i potenciar el Consell per la República.
- Establir vincles de cooperació amb el CxR, en coordinació amb el recent creat Ministeri lliure 
d’exteriors, generant una sinergia de col·laboració en una mateixa direcció, implicant i utilitzant 
la tasca prèvia feta per les nostres assemblees exteriors.

Justificació esmena
Si es pretén que el CxR compleixi una funció d’autoritat nacional, també cal que l’ANC li atorgui 
una certa representativitat. Una forma de fer-ho pot ser cooperant en el front internacional.

Justificació ponència
És obvi que cal coordinar-se, però convé no barrejar el que és propi de la societat civil (diplomàcia 
civil) del que és propi de l’acció institucional. Hem de mantenir la llibertat d’acció per pressionar 
les institucions quan calgui.
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NÚMERO:  2

Assemblea de Base: Arenys de Munt
Document: Full de ruta
Codi: 71
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Intensificar la feina d’avaluació del grau de compliment de l’acció institucional a partir de la 
comparació amb les accions proposades en el nostre Decàleg de principis i accions de política 
institucional per avançar cap a la independència, incloent la publicació de l’incompliment dels 
propis programes electorals.
- Donar suport i potenciar el procés impulsat per Debat Constituent com a exercici de democràcia 
avançada a Catalunya. 
- Potenciar l’esperit crític de la població davant dels mitjans afins al poder.
- Fer una comunicació potent capaç de potenciar l’esperit crític de la població davant dels mitjans 
afins al poder. 
- Incrementar les accions de denúncia i de mobilització envers els incompliments dels partits i 
de les nostres institucions. 
- Intervenir en els mitjans de comunicació locals i nacionals per enfortir el missatge de l’Assemblea.
- Impulsar una llista cívica per les properes eleccions al Parlament, sense personalismes ni 
interessos de partit.
- En l’àmbit municipal, denunciar els pactes actuals amb partits espanyolistes i pressionar per 
obtenir el compromís, per escrit, que no se’ls regalaran més ajuntaments, consells comarcals o 
diputacions.
- Exigim mesures de regeneració democràtiques a les nostres institucions i partits polítics.

Text esmena
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius:
- Intensificar la feina d’avaluació del grau de compliment de l’acció institucional a partir de la 
comparació amb les accions proposades en el nostre Decàleg de principis i accions de política 
institucional per avançar cap a la independència, incloent la publicació de l’incompliment dels 
propis programes electorals.
- Donar suport i potenciar el procés impulsat per Debat Constituent com a exercici de democràcia 
avançada a Catalunya.
- Potenciar l’esperit crític de la població davant dels mitjans afins al poder.
- Fer una comunicació potent capaç de potenciar l’esperit crític de la població davant els mitjans 
afins al poder.
- Incrementar les accions de denúncia i de mobilització envers els incompliments dels partits i 
de les nostres institucions.
- Intervenir en els mitjans de comunicació locals i nacionals per enfortir el missatge de l’Assemblea.
- A les eleccions municipals, promoure el vot a partits i plataformes independentistes.
- En l’àmbit municipal, denunciar també els pactes actuals amb partits espanyolistes i pressionar 
per obtenir el compromís, per escrit, que no se’ls regalaran més ajuntaments, consells comarcals 
o diputacions.
- A les generals espanyoles, proposar una candidatura única amb estratègia compartida a les 
formacions independentistes, o en cas contrari, promoure el vot en blanc o nul.



4

ES
M

EN
ES

 F
U

LL
 D

E 
R

U
TA

- Impulsar una llista cívica per les properes eleccions al Parlament, sense personalismes ni 
interessos de partit.
- Exigim mesures de regeneració democràtiques a les nostres institucions i partits polítics.

Justificació esmena
La llista cívica és una molt bona eina per pressionar els partits, però només és vàlida per a les 
eleccions al Parlament de Catalunya. 
Hem de fer també un ús intel·ligent del nostre vot a les eleccions municipals i generals. 
Cal que l’Assemblea tingui un posicionament clar i adaptat a cadascun dels processos electorals. 
A més, el calendari previst ara per ara (municipals, generals i Parlament), afavorirà una pressió 
progressiva als partits polítics.

Justificació ponència
És millor deixar obertes totes les opcions per les municipals i generals i que el nou SN decideixi.

NÚMERO:  3

Assemblea de Base: Badalona
Document: Full de ruta
Codi: 161
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Que l’Assemblea esdevingui un partit i es presenti a les eleccions no és una opció.
Des d’aquest moment ens plantegem l’impuls d’una llista cívica, independent de partits, per 
defensar la voluntat dels electors independentistes a les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya i fer la independència.
Caldrà determinar els mecanismes democràtics necessaris per a la composició de la llista cívica 
i en qualsevol cas haurà de ser ratificada pels socis.

Text esmena
Que l’Assemblea es presenti a les eleccions no és una opció i l’experiència de Primàries per a les 
eleccions municipals del 2019, no seria adient repetir-la.
Potser és prematur que l’Assemblea es plantegi l’impuls d’una llista cívica, tot i que es pugui 
considerar adequada per defensar la voluntat dels electors independentistes a les properes 
eleccions al Parlament de Catalunya i fer la independència.
El motiu és que l’Assemblea encara no té definit com seria aquest model de participació política 
que es presenta com a alternativa als partits polítics tradicionals. El que proposa a partir d’ara 
l’Assemblea és estudiar i definir quines característiques ha de tenir aquesta llista cívica abans de 
decidir impulsar-la.

Justificació esmena
Creiem que són qüestions que s’han de respondre abans de decidir tirar endavant una llista 
cívica.

Justificació ponència
Aquest document pretén donar una alternativa de vot captiu actual. El com es durà a terme ho 
treballarà el nou Secretariat Nacional i els socis ratificaran la proposta que en sorgeixi.
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NÚMERO:  5

Assemblea de Base: Berga
Document: Full de ruta
Codi: 145
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
La diplomàcia civil que duen a terme les nostres assemblees exteriors és la nostra veu per 
explicar i defensar la nostra causa. Per obtenir reconeixements futurs per a la República Catalana, 
anunciant l’existència i lluita de la nació catalana a Europa i al món. També per denunciar la 
vulneració de drets humans individuals i col·lectius com a nació per part de l’Estat espanyol i la 
seva involució democràtica.

Text esmena
La diplomàcia civil que duen a terme les nostres assemblees exteriors és la nostra veu per 
explicar i defensar la nostra causa. Per obtenir reconeixements futurs per a la República Catalana, 
anunciant l’existència i lluita de la nació catalana a Europa i al món. També per denunciar la 
vulneració de drets humans per part de l’Estat espanyol i la seva involució democràtica. L’acció 
exterior de l’Assemblea i l’acció exterior del CxR s’ha de coordinar.

Justificació esmena
Necessàriament cal que l’Assemblea, que ja té una xarxa exterior més consolidada, sigui l’altaveu 
de l’acció exterior del CxR.

Justificació ponència
És obvi que cal coordinar-se, però convé no barrejar el que és propi de la societat civil (diplomàcia 
civil) del que és propi de l’acció institucional. Hem de mantenir la llibertat d’acció per pressionar 
les institucions quan calgui.

NÚMERO:  6

Assemblea de Base: Ciutat Vella
Document: Full de ruta
Codi: 182
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
La legislatura actual arrenca amb l’acord dels tres partits independentistes per impulsar la taula 
de diàleg (amb un marge de 2 anys), amb una aposta clara per seguir gestionant les institucions 
autonòmiques i cap senyal ni voluntat de confrontació amb l’estat opressor.

Text esmena
La legislatura actual arrenca amb l’acord dels tres partits independentistes per impulsar la taula 
de diàleg (amb un marge de 2 anys), amb una aposta clara per seguir gestionant les institucions 
autonòmiques i cap senyal ni voluntat de confrontació amb l’estat opressor. Per contra, la taula 
de diàleg reforça i cohesiona l’Estat espanyol internament i el legitima internacionalment.

Justificació esmena
La taula de diàleg no només no fa avançar la independència, sinó que legitima l’Estat espanyol i 
impedeix avançar-hi.
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Justificació ponència
Ja queda prou argumentada la posició.

NÚMERO:  7

Assemblea de Base: Ciutat Vella
Document: Full de ruta
Codi: 183
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
El treball en xarxa té l’objectiu de vertebrar i apoderar el moviment popular independentista i al 
mateix temps promoure que la societat civil s’organitzi. És un treball de col·laboració on no hi cap 
la jerarquia i la critica ha de ser ponderada i constructiva.

Text esmena
El treball en xarxa té l’objectiu de vertebrar i apoderar el moviment popular independentista i al 
mateix temps promoure que la societat civil s’organitzi.

Justificació esmena
Creiem que no aporta res de nou i la crítica a la jerarquia dificulta el debat sobre la falta de 
lideratge actual.

Justificació ponència
El treball en xarxa no és jeràrquic, és col·laboratiu.

NÚMERO:  8

Assemblea de Base: Ciutat Vella
Document: Full de ruta
Codi: 185
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Que l’Assemblea esdevingui un partit i es presenti a les eleccions no és una opció.
Des d’aquest moment ens plantegem l’impuls d’una llista cívica, independent de partits, per 
defensar la voluntat dels electors independentistes a les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya i fer la independència.
Caldrà determinar els mecanismes democràtics necessaris per a la composició de la llista cívica 
i, en qualsevol cas, haurà de ser ratificada pels socis.

Text esmena
Cal exigir mesures de regeneració democràtica a les nostres institucions.

Justificació esmena
Sempre existeix el risc que la llista cívica es converteixi en un partit. Si en algun moment apareix, 
ja decidirem si s’hi dona suport o no.

Justificació ponència
És necessari cercar alternatives al vot captiu.
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NÚMERO:  9

Assemblea de Base: Esquerra de l’Eixample
Document: Full de ruta
Codi: 107
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Dins dels estats espanyol i francès, som una nació minoritària, assetjada i amenaçada. Com a 
ciutadans europeus reclamem i exigim que la Unió Europa i el Consell d’Europa reconegui els 
nostres drets com a nació i ens protegeixi dels estats que els vulneren.
Podem dir que la nació catalana està colonitzada, en un sentit modern del terme. Ho està en els 
diversos aspectes: econòmic, jurídic, lingüístic, cultural, polític i militar.

Justificació esmena
Innecessari. No aporta res.

Justificació ponència
No podem obviar en la nostra anàlisi els atacs constants dels estats espanyol i francès.

NÚMERO:  10

Assemblea de Base: Santa Coloma de Farners
Document: Full de ruta
Codi: 198
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Intensificar la feina d’avaluació del grau de compliment de l’acció institucional a partir de la 
comparació amb les accions proposades en el nostre Decàleg de principis i accions de política 
institucional per avançar cap a la independència, incloent la publicació de l’incompliment dels 
propis programes electorals.
- Donar suport i potenciar el procés impulsat per Debat Constituent com a exercici de democràcia 
avançada a Catalunya. 
- Potenciar l’esperit crític de la població davant dels mitjans afins al poder.
- Fer una comunicació potent capaç de potenciar l’esperit crític de la població davant dels mitjans 
afins al poder. 
- Incrementar les accions de denúncia i de mobilització envers els incompliments dels partits i 
de les nostres institucions. 
- Intervenir en els mitjans de comunicació locals i nacionals per enfortir el missatge de l’Assemblea.
- Impulsar una llista cívica per les properes eleccions al Parlament, sense personalismes ni 
interessos de partit.
- En l’àmbit municipal, denunciar els pactes actuals amb partits espanyolistes i pressionar per 
obtenir el compromís, per escrit, que no se’ls regalaran més ajuntaments, consells comarcals o 
diputacions.
- Exigim mesures de regeneració democràtiques a les nostres institucions i partits polítics.
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Text esmena
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Intensificar la feina d’avaluació del grau de compliment de l’acció institucional a partir de la 
comparació amb les accions proposades en el nostre Decàleg de principis i accions de política 
institucional per avançar cap a la independència, incloent la publicació de l’incompliment dels 
propis programes electorals.
- Donar suport i potenciar el procés impulsat per Debat Constituent com a exercici de democràcia 
avançada a Catalunya, fent especial incidència al respecte per part de les institucions dels drets 
fonamentals individuals i col·lectius.
- Potenciar l’esperit crític de la població davant de les institucions i dels mitjans afins al poder, i 
en aquest sentit fomentar un debat profund sobre el respecte als drets individuals i col·lectius, 
tant en situacions de normalitat com de virtuals excepcionalitats.
- Fer una comunicació potent capaç de potenciar l’esperit crític de la població davant dels mitjans 
afins al poder. 
- Incrementar les accions de denúncia i de mobilització envers els incompliments dels partits i 
de les nostres institucions. 
- Intervenir en els mitjans de comunicació locals i nacionals per enfortir el missatge de l’Assemblea.
- Impulsar una llista cívica per les properes eleccions al Parlament, sense personalismes ni 
interessos de partit.
- En l’àmbit municipal, denunciar els pactes actuals amb partits espanyolistes i pressionar per 
obtenir el compromís, per escrit, que no se’ls regalaran més ajuntaments, consells comarcals o 
diputacions.
- Exigim mesures de regeneració democràtiques a les nostres institucions i partits polítics.
- L’Assemblea impulsarà la creació dels Consells Locals per la República i hi participarà de forma 
activa.

Justificació esmena
Òbvia.

Justificació ponència
L’Assemblea ja va impulsar els CLxR en els seus inicis. Un cop el CxR ja ha conclòs el seu 
desplegament institucional després de les eleccions a l’Assemblea de Representants, és el propi 
CxR qui ha de vetllar pel seu desplegament seguint els criteris establerts i per això a més ja té 
un equip de tècnics destinat. Cal aplicar el treball en xarxa i no encavalcar funcions entre les 
organitzacions, l’Assemblea ja té la seva pròpia funció al territori que és molt àmplia.

NÚMERO:  11

Assemblea de Base: Gavà
Document: Full de ruta
Codi: 103
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
Els intents de regeneració democràtica, com ara Primàries, han acabat engolits pel mateix 
sistema electoral i abocats a l’exclusió parlamentària. Però això no ens ha d’arronsar. Cal aturar 
la desmobilització i el desencís col·lectiu. La regeneració democràtica i la necessitat d’una 
apropiada representació del moviment independentista exigeix impulsar ja una llista cívica per 
a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
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Justificació esmena
Creiem que sí és el moment de plantejar una llista cívica. Perquè: 
- Els partits ens han fallat i no hi ha perspectives de millora a curt i mig termini.
- Cal evitar una possible abstenció massiva. 
- Una llista electoral com aquesta requereix persones significades, programa ambiciós i suport 
mediàtic i econòmic, i per calendari encara som a temps de configurar la llista (de fet les llistes 
per a les quatre circumscripcions), de donar a conèixer les persones que les integraran, en 
especial les que les lideraran, i de redactar un programa de govern respectuós amb el desig 
d’independència.

Justificació ponència
La necessitat d’impulsar una llista cívica ja es defensa en el següent paràgraf del text transaccionat.

NÚMERO:  12

Assemblea de Base: Gavà
Document: Full de ruta
Codi: 104
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Que l’Assemblea esdevingui un partit i es presenti a les eleccions no és una opció.
Des d’aquest moment ens plantegem l’impuls d’una llista cívica, independent de partits, per 
defensar la voluntat dels electors independentistes a les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya i fer la independència.
Caldrà determinar els mecanismes democràtics necessaris per a la composició de la llista cívica 
i en qualsevol cas haurà de ser ratificada pels socis.

Justificació esmena
L’esmena al paràgraf 22 deixa sense efecte els paràgrafs 23 i 24.

Justificació ponència
Aquest text és fruit del debat i transacció amb diverses assemblees de base. Demanem rebutjar 
l’esmena viva.

NÚMERO:  13

Assemblea de Base: Gavà
Document: Full de ruta
Codi: 105 
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
S’ha acabat que la manca de respecte a la voluntat dels electors, a ells, els surti de franc. Haurem 
de fer un ús intel·ligent del nostre vot, adaptant-lo als diferents processos electorals.

Justificació esmena
L’esmena al paràgraf 22 deixa sense efecte els paràgrafs 23 i 24.

Justificació ponència
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Aquest text és fruit del debat i transacció amb diverses assemblees de base. Demanem rebutjar 

l’esmena viva.

NÚMERO:  14

Assemblea de Base: Gent gran
Document: Full de ruta
Codi: 163

Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
2.4 TENIR VEU PRÒPIA
L’Assemblea, al llarg d’aquests anys, amb la seva actitud i treball, ha anat forjant una identitat 
pròpia.
A l’Assemblea se la reconeix “tradicionalment” pel seu compromís per la independència i per 
les seves mobilitzacions massives, però els seus valors o atributs d’identitat, sovint no tenen el 
mateix reconeixement.
Construir a partir dels nostres valors una imatge sòlida i ben posicionada per fer indiscutible el 
nostre compromís fundacional a tot el moviment independentista.
Ser capaços de transmetre un sentiment guanyador i generar empoderament i confiança.
Ser capaços que la gent entengui que tenim una missió clara per diferenciar-nos d’altres noves 
organitzacions.
Accions a desenvolupar i concretar amb objectius.
- L’Assemblea elaborarà una estratègia de comunicació que posicioni la com l’entitat indiscutible 
per liderar tot el moviment independentista en l’obtenció de la independència.
- L’Assemblea es dotarà de les eines i recursos de comunicació necessaris per arribar a tots els 
sectors de la societat amb una actitud creativa i agosarada no només per informar, sinó també 
per crear opinió.
- Donar cobertura a totes les accions planificades sota un paraigua comú.
- Tenir una veu pròpia en l’entorn dels mitjans de comunicació per ser el referent en el moviment 
independentista
- Donar veu i presència píblica a les AT, a les Sectorials, i Joves en temes de relleu polític d’àmbit 
local o social.

Justificació esmena
L’Assemblea, al llarg d’aquests anys, amb la seva actitud i treball, ha anat forjant una identitat 
pròpia. A l’Assemblea se la reconeix “tradicionalment” pel seu compromís per la independència i 
per les seves mobilitzacions massives, però els seus valors o atributs d’identitat, sovint no tenen el 
mateix reconeixement. Construir a partir dels nostres valors una imatge sòlida i ben posicionada 
per fer indiscutible el nostre compromís fundacional a tot el moviment independentista. Ser 
capaços de transmetre un sentiment guanyador i generar empoderament i confiança. Ser capaços 
que la gent entengui que tenim una missió clara per diferenciar-nos d’altres noves organitzacions.

Justificació ponència
Les accions que proposeu queden recollides en altres punts d’aquest document. Afegir un altre 
objectiu estratègic restaria força als tres que proposem, que es refereixen als tres fronts d’acció: 
moviment popular, acció institucional i acció exterior.
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NÚMERO:  15

Assemblea de Base: Gent gran
Document: Full de ruta
Codi: 165
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius:
- Recuperem i tinguem a punt les xarxes de col·laboració local (com en els preparatius i celebració 
del referèndum del Primer d’Octubre). 
- Organitzar un Congrés o Conferència Nacional per posar les bases i construir sinergies en el 
moviment d’alliberament nacional.
- Aprofitar aquest Congrés o Conferència Nacional per presentar, si és possible, l’estratègia 
consensuada derivada del treball previ fet amb l’impuls de l’Assemblea.
- Desenvolupar un pla de comunicació àgil i valent que denunciï tot allò que el Govern i el 
Parlament no estan fent per fer complir el mandat de les urnes, així com informar bé de la 
situació.
- Publicitar totes i cadascuna de les accions que fa l’Assemblea.
- Promoure els valors fundacionals de la proclamació de la República Catalana. 
- Fer arribar argumentari a favor de la independència als altres pobles de l’Estat espanyol amb 
l’objectiu d’ampliar el suport a l’independentisme.

Text esmena
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius:
- Recuperem i tinguem a punt les xarxes de col·laboració local (com en els preparatius i celebració 
del referèndum del Primer d’Octubre). 
- Organitzar un Congrés o Conferència Nacional per posar les bases i construir sinergies en el 
moviment d’alliberament nacional.
- Aprofitar aquest Congrés o Conferència Nacional per presentar, si és possible, l’estratègia 
consensuada derivada del treball previ fet amb l’impuls de l’Assemblea.
- Desenvolupar un pla de comunicació àgil i valent que denunciï tot allò que el Govern i el 
Parlament no estan fent per fer complir el mandat de les urnes, així com informar bé de la 
situació.
- Publicitar totes i cadascuna de les accions que fa l’Assemblea.
- Promoure els valors fundacionals de la proclamació de la República Catalana. 
- Fer arribar argumentari a favor de la independència als altres pobles de l’Estat espanyol amb 
l’objectiu d’ampliar el suport a l’independentisme.
- Augmentar el nombre d’independentistes dirigint esforços als col·lectius originaris de les terres 
d’Espanya, basant-se en arguments de tipus econòmic i social que demostrin que poden viure 
millor en una Catalunya independent que no pas a l’Estat espanyol.

Justificació esmena
Estem sempre pendents de si arribem o no a superar el 50 % i no fem cap acció per a absorbir 
part d’un col·lectiu tan important com el de la immigració que, en canvi, és susceptible de ser 
convençut amb arguments de poder viure millor i tenir més oportunitats en una Catalunya 
independent que no pas en l’Estat espanyol i que faria superar amb escreix el tan necessari 
percentatge de partidaris.



12

ES
M

EN
ES

 F
U

LL
 D

E 
R

U
TA

Justificació ponència
No creiem adient diferenciar els destinataris d’argumentari independentista per raó d’origen 
geogràfic.

NÚMERO:  16

Assemblea de Base: Gent gran
Document: Full de ruta
Codi: 167
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
El nostre marc nacional són els Països Catalans, reconeixent que cada territori té les seves pròpies 
dinàmiques.

Text esmena
El nostre marc nacional és Catalunya.

Justificació esmena
Crec convenient cenyir-nos en primer lloc a la independència de Catalunya. La resta de Països 
Catalans, si aconseguim el nostre objectiu, s’hi poden sumar si ho creuen convenient. Si que 
quant a cultura i llengua podem formar un marc comú.

Justificació ponència
Defensem els països catalans i la restitució dels drets històrics de la nació catalana, que va molt 
més enllà de les 4 províncies catalanes del marc autonòmic espanyol.

NÚMERO:  17

Assemblea de Base: Girona
Document: Full de ruta
Codi: 111
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius:
- Recuperem i tinguem a punt les xarxes de col·laboració local (com en els preparatius i celebració 
del referèndum del Primer d’Octubre). 
- Organitzar un Congrés o Conferència Nacional per posar les bases i construir sinergies en el 
moviment d’alliberament nacional.
- Aprofitar aquest Congrés o Conferència Nacional per presentar, si és possible, l’estratègia 
consensuada derivada del treball previ fet amb l’impuls de l’Assemblea.
- Desenvolupar un pla de comunicació àgil i valent que denunciï tot allò que el Govern i el 
Parlament no estan fent per fer complir el mandat de les urnes, així com informar bé de la 
situació.
- Publicitar totes i cadascuna de les accions que fa l’Assemblea.
- Promoure els valors fundacionals de la proclamació de la República Catalana. 
- Fer arribar argumentari a favor de la independència als altres pobles de l’Estat espanyol amb 
l’objectiu d’ampliar el suport a l’independentisme.
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Text esmena
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius:
- Recuperem i tinguem a punt les xarxes de col·laboració local (com en els preparatius i celebració 
del referèndum del Primer d’Octubre). 
- Organitzar un Congrés o Conferència Nacional per posar les bases i construir sinergies en el 
moviment d’alliberament nacional.
- Aprofitar aquest Congrés o Conferència Nacional per presentar, si és possible, l’estratègia 
consensuada derivada del treball previ fet amb l’impuls de l’Assemblea.
- Desenvolupar un pla de comunicació àgil i valent que denunciï tot allò que el Govern i el 
Parlament no estan fent per fer complir el mandat de les urnes, així com informar bé de la 
situació.
- Publicitar totes i cadascuna de les accions que fa l’Assemblea.
- Promoure els valors fundacionals de la proclamació de la República Catalana. 
- Fer arribar argumentari a favor de la independència als altres pobles de l’Estat espanyol amb 
l’objectiu d’ampliar el suport a l’independentisme.
- Incentivar, promoure i facilitar el registre al Consell per la República entre els socis, simpatitzants 
i la ciutadania en general.

Justificació esmena
Des de l’Assemblea creiem en el paper fonamental que el CxR ha de tenir per aconseguir la 
independència de Catalunya i, per això, cal que el nombre de persones registrades al Consell 
augmenti considerablement. A l’Assemblea tenim les eines i les persones per aconseguir aquest 
increment substancial de registres mitjançant campanyes, butlletins, paradetes, ajuda tècnica 
a les persones... Cal utilitzar, doncs, tots els nostres recursos per fer possible aquest augment.

Justificació ponència
El CxR és una institució republicana que situem en el front institucional. No considerem que 
sigui tasca del moviment civil incentivar la inscripció al registre ciutadà del CxR.

NÚMERO:  18

Assemblea de Base: Girona
Document: Full de ruta
Codi: 113
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius:
- Enfortir la relació amb els pobles de parla catalana. 
- Fomentar l’agermanament entre municipis dels diferents territoris de parla catalana. 
- Fomentar la campanya Reciprocitat Ara!, que té per objectiu aconseguir la reciprocitat plena de 
les emissions d’À Punt, TV3 i IB3 al conjunt dels territoris de parla catalana.
- Promoure la participació en les diferents diades dels Països Catalans.
- Donar a conèixer intel·lectuals d’arreu dels Països Catalans implicats en la causa independentista. 
- L’any 2022 és l’any Fuster. Instaurem Sant Joan com la Diada anual dels Països Catalans. 
- Via Pirinenca, 2 de juliol de 2022. Visualitzem un cop més la capacitat organitzativa de la nació 
catalana i la lluita compartida per l’alliberament nacional amb el poble basc. 
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- Unim-nos a la commemoració de les independències de les antigues colònies espanyoles 
i d’altres nacions organitzades per les comunitats dels nous catalans amb origen en aquests 
països. Hem de comunicar mes i millor amb les persones procedents d’altres àrees geogràfiques 
del món per sumar a la causa independentista.

Text esmena
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius:
- Enfortir la relació amb els pobles de parla catalana. 
- Fomentar l’agermanament entre municipis dels diferents territoris de parla catalana. 
- Fomentar la campanya Reciprocitat Ara!, que té per objectiu aconseguir la reciprocitat plena de 
les emissions d’À Punt, TV3 i IB3 al conjunt dels territoris de parla catalana.
- Promoure la participació en les diferents diades dels Països Catalans.
- Donar a conèixer intel·lectuals d’arreu dels Països Catalans implicats en la causa independentista. 
- L’any 2022 és l’any Fuster. Instaurem Sant Joan com la Diada anual dels Països Catalans. 
- Via Pirinenca, 2 de juliol de 2022. Visualitzem un cop més la capacitat organitzativa de la nació 
catalana i la lluita compartida per l’alliberament nacional amb el poble basc.

Justificació esmena
Creiem que aquest punt és innecessari en aquest Full de ruta perquè comporta implícitament dur 
a terme actes, accions... per fer efectives aquestes celebracions que, a més, són indefinides i molt 
(massa) nombroses (tot sud Amèrica, països bàltics, Noruega, països balcànics...). La supressió 
d’aquest punt no significa que estiguem en contra d’aquestes independències, sinó que no ens 
plantegem prioritàriament fer-ne celebracions (com poden ser l’11S, l’1O o les diferents diades 
dels Països Catalans).

Justificació ponència
És una manera més de provocar la confrontació amb l’Estat espanyol.

NÚMERO:  19

Assemblea de Base: Girona
Document: Full de ruta
Codi: 116
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Donar continuïtat a la campanya Eines de País: assolim càrrecs de responsabilitat en tots els 
sectors possibles: cambres de comerç, sindicats, associacions empresarials, organitzacions 
juvenils, col·legis professionals, universitats, associacions, coordinadores o federacions de tota 
mena. Ajudarem a reforçar i a incrementar les afiliacions als sindicats de treballadors i a les 
associacions d’estudiants independentistes. 
- Donar continuïtat a les campanyes de Consum de Proximitat i Prop de Casa, que pretén impulsar 
el consum i la producció de proximitat enfront del gran poder de les empreses de l’IBEX35. 
- Donar continuïtat a la campanya de Sobirania Fiscal: Jo pago a Catalunya, pensada per ser activa 
fins al moment de la proclamació de la República Catalana (tot el que s’hagi avançat ajudarà al 
finançament necessari per a la consolidació de la ruptura amb l’Estat espanyol). 
- Impulsarem la campanya de Sobirania Energètica: promoure el consum d’energies sostenibles 
i de proximitat. 
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- Impulsarem la contractació pública nacional: incentivar la contractació d’empreses catalanes a 
les diferents administracions de Catalunya, d’acord amb els criteris de proximitat i sostenibilitat 
que això suposa. 
- Farem una campanya de sensibilització i apoderament de la ciutadania perquè exerceixi la seva 
sobirania en el dia a dia.
- Defensarem la gestió pública de l’aigua. L’accés a l’aigua és un dret humà escàs que ha de 
gestionar-se sense ànim de lucre.
- Impulsarem i contribuirem a la creació de la república digital.

Text esmena

Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 

- Donar continuïtat a la campanya Eines de País: assolim càrrecs de responsabilitat en tots els 
sectors possibles: cambres de comerç, sindicats, associacions empresarials, organitzacions 
juvenils, col·legis professionals, universitats, associacions, coordinadores o federacions de tota 
mena. Ajudarem a reforçar i a incrementar les afiliacions als sindicats de treballadors i a les 
associacions d’estudiants independentistes. 

- Donar continuïtat a la campanya de Sobirania Fiscal: Jo pago a Catalunya, pensada per ser activa 
fins al moment de la proclamació de la República Catalana (tot el que s’hagi avançat ajudarà al 
finançament necessari per a la consolidació de la ruptura amb l’Estat espanyol). 

- Impulsarem la campanya de Sobirania Energètica: promoure el consum d’energies sostenibles 
i de proximitat. 

- Impulsarem la contractació pública nacional: incentivar la contractació d’empreses catalanes a 
les diferents administracions de Catalunya, d’acord amb els criteris de proximitat i sostenibilitat 
que això suposa. 

- Farem una campanya de sensibilització i apoderament de la ciutadania perquè exerceixi la seva 
sobirania en el dia a dia.

- Defensarem la gestió pública de l’aigua. L’accés a l’aigua és un dret humà escàs que ha de 
gestionar-se sense ànim de lucre.

- Impulsarem i contribuirem a la creació de la república digital.

Justificació esmena
Aquestes dues campanyes són força desconegudes o senzillament, durant els darrers anys, no les 
hem impulsat gaire. Consum de Proximitat és una campanya molt poc coneguda i Prop de Casa es 
va quedar amb la creació d’un web amb ubicació de molt pocs comerços; ni l’estructura nacional 
de l’Assemblea ni les territorials no vam donar-li l’impuls necessari. De fet, hi ha multitud de 
webs que fan aquesta tasca de difusió del comerç local i de proximitat. Per tot això, considerem 
que no cal donar continuïtat a aquestes campanyes (ja mig mortes) i, en canvi, podem dedicar 
més esforços a altres campanyes més pròpies de la nostra entitat.

Justificació ponència
Formen part d’Eines de País i no hi podem renunciar.



16

ES
M

EN
ES

 F
U

LL
 D

E 
R

U
TA

NÚMERO:  20

Assemblea de Base: Gironès
Document: Full de ruta
Codi: 118
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Mobilitzacions massives: Onze de Setembre i Primer d’Octubre. 
- Previsió i preparació d’altres mobilitzacions, accions o actes de no cooperació a nivell nacional, 
sectorial, local o comarcal.
- Denunciar, rebutjar i respondre a les intromissions espanyoles de caràcter propagandístic 
com les visites monàrquiques, esdeveniments esportius i d’altres actes semblants que intenten 
normalitzar l’ocupació espanyola del territori nacional.
- Lluita noviolenta: creació i recuperació de grups, continuïtat de la formació, realització 
d’accions...

Text esmena
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Mobilització massiva: Primer d’Octubre. Pel que fa a l’Onze de Setembre, l’Assemblea 
acompanyarà el Govern de la Generalitat i el Parlament en els actes institucionals que portin a 
terme.
- Previsió i preparació d’altres mobilitzacions, accions o actes de no cooperació a nivell nacional, 
sectorial, local o comarcal.
- Denunciar, rebutjar i respondre a les intromissions espanyoles de caràcter propagandístic 
com les visites monàrquiques, esdeveniments esportius i d’altres actes semblants que intenten 
normalitzar l’ocupació espanyola del territori nacional.
- Lluita noviolenta: creació i recuperació de grups, continuïtat de la formació, realització 
d’accions...

Justificació esmena
Les dues dates estan molt properes i no es poden atendre bé les dues. Cal potenciar la data del 
Primer d’Octubre, que és quan el poble va exercir el seu dret de votar per a un nou país, i va ser 
reprimit brutalment per l’Estat espanyol. Cal fer palès que la lluita continua. La data de l’Onze de 
Setembre ha tingut més un caràcter reivindicatiu, però de caire familiar i festiu. Per continuar 
amb la lluita millor El Primer d’Octubre i deixar l’Onze de Setembre als aspectes institucionals.

Justificació ponència
L’Onze de Setembre s’associa a l’Assemblea i no hi podem renunciar. Bona part de l’independentisme 
menys activista té aquesta data al calendari. És el dia que es mobilitza i és l’oportunitat de 
l’Assemblea per comunicar massivament el seu missatge politic. Si l’Assemblea deixa buit aquest 
espai l’ocuparan els partits..
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NÚMERO:  21

Assemblea de Base: Gràcia
Document: Full de ruta
Codi: 204
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Els socis de l’Assemblea som societat civil organitzada i contribuirem a preparar la societat 
catalana per a la ruptura amb l’estat. Com a ciutadania tenim aquest sentiment de decepció amb 
els nostres representants polítics. Independentment de quin partit hagi votat cadascú, sostenim 
que la voluntat i la prioritat dels electors és implementar el mandat del referèndum del Primer 
d’Octubre tan aviat com sigui possible.

Text esmena
Els socis de l’Assemblea som societat civil organitzada i contribuirem a preparar la societat 
catalana per a la ruptura amb l’Estat. Com a ciutadania compartim aquest sentiment de decepció 
amb els nostres representants polítics. Independentment de quin partit hagi votat cadascú, 
sostenim que la voluntat i la prioritat dels electors és implementar el mandat del referèndum del 
Primer d’Octubre.

Justificació esmena
D’una banda per no marcar teminis temporals, que pot portar frustració si no s’assoleixen, 
atès que no tot depèn de la nostra voluntat. D’altra banda algunes persones consideren que la 
implementació del Primer d’Octubre ha de ser ja.

Justificació ponència
Tan aviat com sigui possible no és un termini concret, és l’expressió que la independència és la 
nostra prioritat.

NÚMERO:  22

Assemblea de Base: Granollers
Document: Full de ruta
Codi: 123
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
El Consell per la República (CxR) podria complir la funció d’autoritat nacional, però cal que 
faci passos decidits per esdevenir el Consell de la República Catalana (CdRC), en el sentit de 
convertir-se en organisme de representació institucional, transversal i àmpliament reconegut 
per a tot l’independentisme, i que es coordini amb la majoria independentista amb representació 
al Parlament.

Text esmena
El Consell per la República (CxR) podria complir la funció d’autoritat nacional, però caldria que 
fes passos decidits per esdevenir el Consell de la República Catalana (CdRC), en el sentit de 
convertir-se en organisme de representació institucional, transversal i àmpliament reconegut per 
tot l’independentisme, i que es coordinés amb la representació independentista al Parlament. 
Però caldria explicitar que el CdRC s’hauria de mantenir al marge i independent de la política 
catalana institucional.
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Justificació esmena
Creiem que l’Assemblea no pot imposar al CxR una manera de fer, hauria de ser un suggeriment, 
per poder fer callar els rumors de tutela política.

Justificació ponència
Queda suficientment explicada la posició, sense afegir més detalls.

NÚMERO:  23

Assemblea de Base:  Granollers
Document: Full de ruta
Codi: 126
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Preparem-nos per al nou embat i arribat el moment, organitzem-lo, convoquem-lo i liderem-lo.
- Impulsar la mobilització ciutadana al carrer i establir estratègies de coordinació.
- Actes de reivindicació del Primer d’Octubre. 
- Celebrem el Primer d’Octubre com el dia de la República Catalana.
- L’Assemblea ha de treballar per aconseguir que el govern declari el Primer d’Octubre festa 
nacional. En cas de no ser possible, les territorials han de treballar per aconseguir que siguin 
festes locals.
- Campanya específica estructurada en blocs per visibilitzar la manca de projecte polític d’Espanya 
per Catalunya i enfortir amb dades i propostes el per què hem de fer possible la independència. 
- Desenvolupament i concreció de l’estratègia de vot intel·ligent per a cadascun dels processos 
electorals del 2023.

Text esmena
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Preparem-nos per al nou embat i arribat el moment, organitzem-lo, convoquem-lo i liderem-lo.
- Impulsar la mobilització ciutadana al carrer i establir estratègies de coordinació.
- Actes de reivindicació del Primer d’Octubre. 
- Celebrem el Primer d’Octubre com el dia de la República Catalana.
- L’Assemblea ha de treballar per aconseguir que el govern declari el Primer d’Octubre festa 
nacional. En cas de no ser possible, les territorials han de treballar per aconseguir que siguin 
festes locals.
- Campanya específica estructurada en blocs per visibilitzar la manca de projecte polític d’Espanya 
per Catalunya i enfortir amb dades i propostes el per què hem de fer possible la independència. 
- Desenvolupament i concreció de l’estratègia de vot intel·ligent per a cadascun dels processos 
electorals del 2023.
- Exigir el control de la traçabilitat del vot per correu.

Justificació esmena
Cal exigir transparència en l’emissió i recepció del vot per correu.

Justificació ponència
Malauradament, creiem que no hi ha mecanismes per la traçabilitat del vot per correu. En tot cas 
caldria canviar el sistema.
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NÚMERO:  24

Assemblea de Base:  Granollers
Document: Full de ruta
Codi: 128
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
L’Assemblea donarà suport i participarà dels actes, mobilitzacions i accions en defensa de la 
llengua. A més, treballarà conjuntament amb totes les plataformes de defensa del català 
existents, aplicant el principi de treball en xarxa.
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius:
- Campanya per denunciar la minorització lingüística de base política que pateix el català. 
- Tolerància social zero davant de qualsevol agressió a la llengua, vingui d’on vingui. 
- Promoure i donar suport a qualsevol iniciativa que tingui com a eix la defensa de la llengua: 
pacte nacional per la llengua, congrés internacional de la llengua, Reciprocitat Ara!, etc. 
- El català a l’escola: defensem la immersió lingüística com a model d’èxit i de cohesió social, 
sempre i quan es garanteixi la seva aplicació.
- El català a la universitat: defensar i consolidar el protagonisme del català a les universitats i 
centres de recerca, fent pressió als responsables directes de la política universitària a diferents 
nivells. 
- Defensar i promoure l’ús del català arreu: administració de justícia, gestió administrativa, 
laboral, empresarial... 
- Defensem la unitat de la llengua als Països Catalans. 
- Fomentarem i afavorirem la creació de contingut en català en tots els àmbits, especialment en 
plataformes digitals, donant ressò i difonent totes les iniciatives en aquest sentit.
- Treballar per tal que l’aprenentatge de la llengua catalana sigui el mòbil per al coneixement i 
estimació del nostre país.
- Exigir al nostre govern i institucions fomentar i defensar l’ús de la nostra llengua i controlar el 
compliment de les lleis existents, en tots els àmbits d’ús de la llengua.

Text esmena
L’Assemblea donarà suport i participarà dels actes, mobilitzacions i accions en defensa de la 
llengua. A més, treballarà conjuntament amb totes les plataformes de defensa del català 
existents, aplicant el principi de treball en xarxa.
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius:
- Campanya per denunciar la minorització lingüística de base política que pateix el català. 
- Tolerància social zero davant de qualsevol agressió a la llengua, vingui d’on vingui. 
- Promoure i donar suport a qualsevol iniciativa que tingui com a eix la defensa de la llengua: 
pacte nacional per la llengua, congrés internacional de la llengua, Reciprocitat Ara!, etc. 
- El català a l’escola: defensem la immersió lingüística com a model d’èxit i de cohesió social, 
sempre i quan es garanteixi la seva aplicació.
- El català a la universitat: defensar i consolidar el protagonisme del català a les universitats i 
centres de recerca, fent pressió als responsables directes de la política universitària a diferents 
nivells. 
- Defensar i promoure l’ús del català arreu: administració de justícia, gestió administrativa, 
laboral, empresarial... 
- Defensem la unitat de la llengua als Països Catalans. 
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- Fomentarem i afavorirem la creació de contingut en català en tots els àmbits, especialment en 
plataformes digitals, donant ressò i difonent totes les iniciatives en aquest sentit.
- Treballar per tal que l’aprenentatge de la llengua catalana sigui el mòbil per al coneixement i 
estimació del nostre país.
- Exigir al nostre govern i institucions fomentar i defensar l’ús de la nostra llengua i controlar el 
compliment de les lleis existents, en tots els àmbits d’ús de la llengua.
- Seguir les recomanacions de lingüistes reconeguts pel que fa al llenguatge inclusiu (Carme 
Junyent i altres).

Justificació esmena
Que torni el seny. Deixar d’equiparar llenguatge inclusiu amb sexe.

Justificació ponència
Considerem que el nostre equip de lingüistes ja aplica els criteris adequats a nivell lingüístic.

NÚMERO:  25

Assemblea de Base: Sant Feliu de Guíxols
Document: Full de ruta
Codi: 177
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
El Consell per la República (CxR) podria complir la funció d’autoritat nacional, però cal que 
faci passos decidits per esdevenir el Consell de la República Catalana (CdRC), en el sentit de 
convertir-se en organisme de representació institucional, transversal i àmpliament reconegut 
per a tot l’independentisme, i que es coordini amb la majoria independentista amb representació 
al Parlament.

Text esmena
El Consell per la República (CxR) ha de complir la funció d’autoritat nacional, però cal que 
faci passos decidits per esdevenir el Consell de la República Catalana (CdRC), en el sentit de 
convertir-se en organisme de representació institucional, transversal i àmpliament reconegut 
per tot l’independentisme, i que es coordini amb la majoria independentista amb representació 
al Parlament.

Justificació ponència
Hem redactat el paràgraf en temps condicional perquè depèn del propi CxR fer els passos 
necessaris per esdevenir el Consell de la República.

NÚMERO:  26

Assemblea de Base: La Garriga
Document: Full de ruta
Codi: 175
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
5. Definir clarament la relació entre l’ANC i el Consell per la República.
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Justificació esmena
El Full de ruta presentat parla de la importància del Consell per la República com a òrgan que 
podria complir la funció d’autoritat nacional i la importància de la coordinació amb la majoria 
independentista, però després no hi ha cap objectiu que concreti com es farà. Pensem que cal que 
hi sigui perquè ara hi ha molt solapament i en alguns casos fins i tot duplicitat de tasques. Cal que 
es reparteixin responsabilitats i tasques de manera que l’ANC pugui concentrar tot el seu esforç 
i potencialitat en enfortir la seva xarxa i ser la pota mobilitzadora del moviment d’alliberament 
nacional. Cal donar un pas definitiu per reconèixer una autoritat legítima de Catalunya, sorgida 
del Primer d’Octubre.

Justificació ponència
No considerem adient proposar un nou objectiu estratègic. El paràgraf que es refereix al CxR 
veureu que està redactat en temps condicional perquè segueix essent una institució republicana 
en construcció que aspira a ser l’Autoritat Nacional. Dependrà del propi Consell com esdevingui 
Consell de la República.

NÚMERO:  27

Assemblea de Base: Mollet del Vallès
Document: Full de ruta
Codi: 109
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
L’Assemblea donarà suport i participarà dels actes, mobilitzacions i accions en defensa de la 
llengua. A més, treballarà conjuntament amb totes les plataformes de defensa del català 
existents, aplicant el principi de treball en xarxa.
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius:
- Campanya per denunciar la minorització lingüística de base política que pateix el català. 
- Tolerància social zero davant de qualsevol agressió a la llengua, vingui d’on vingui. 
- Promoure i donar suport a qualsevol iniciativa que tingui com a eix la defensa de la llengua: 
pacte nacional per la llengua, congrés internacional de la llengua, Reciprocitat Ara!, etc. 
- El català a l’escola: defensem la immersió lingüística com a model d’èxit i de cohesió social, 
sempre i quan es garanteixi la seva aplicació.
- El català a la universitat: defensar i consolidar el protagonisme del català a les universitats i 
centres de recerca, fent pressió als responsables directes de la política universitària a diferents 
nivells. 
- Defensar i promoure l’ús del català arreu: administració de justícia, gestió administrativa, 
laboral, empresarial... 
- Defensem la unitat de la llengua als Països Catalans. 
- Fomentarem i afavorirem la creació de contingut en català en tots els àmbits, especialment en 
plataformes digitals, donant ressò i difonent totes les iniciatives en aquest sentit.
- Treballar per tal que l’aprenentatge de la llengua catalana sigui el mòbil per al coneixement i 
estimació del nostre país.
- Exigir al nostre govern i institucions fomentar i defensar l’ús de la nostra llengua i controlar el 
compliment de les lleis existents, en tots els àmbits d’ús de la llengua.
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Text esmena
L’Assemblea donarà suport i participarà dels actes, mobilitzacions i accions en defensa de la 
llengua. A més, treballarà conjuntament amb totes les plataformes de defensa del català 
existents, aplicant el principi de treball en xarxa.
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius:
- Campanya per denunciar la minorització lingüística de base política que pateix el català. 
- Tolerància social zero davant de qualsevol agressió a la llengua, vingui d’on vingui. 
- Promoure i donar suport a qualsevol iniciativa que tingui com a eix la defensa de la llengua: 
pacte nacional per la llengua, congrés internacional de la llengua, Reciprocitat Ara!, etc. 
- El català a l’escola: defensem la immersió lingüística com a model d’èxit i de cohesió social, 
sempre i quan es garanteixi la seva aplicació.
- El català a la universitat: defensar i consolidar el protagonisme del català a les universitats i 
centres de recerca, fent pressió als responsables directes de la política universitària a diferents 
nivells. 
- Defensar i promoure l’ús del català arreu: administració de justícia, gestió administrativa, 
laboral, empresarial... 
- Defensem la unitat de la llengua als Països Catalans. 
- Fomentarem i afavorirem la creació de contingut en català en tots els àmbits, especialment en 
plataformes digitals, donant ressò i difonent totes les iniciatives en aquest sentit.
- Treballar per tal que l’aprenentatge de la llengua catalana sigui el mòbil per al coneixement i 
estimació del nostre país.
- Exigir al nostre govern i institucions fomentar i defensar l’ús de la nostra llengua i controlar el 
compliment de les lleis existents, en tots els àmbits d’ús de la llengua.
- Fomentar iniciatives culturals i d’oci en català: teatre, televisió, cinema, jocs, etc. Especialment, 
impulsar el català a les ràdios i televisions locals.

Justificació esmena
A les accions de defensa de la llengua s’esmenten molts àmbits, però la cultura queda al calaix de 
les baldufes del paràgraf final. Creiem que cal esmentar específicament la defensa de la cultura 
en català. Si no, el català serà només la llengua d’estudi i de feina, i molta gent no arribarà a 
tenir-la al cor. Podem recuperar el català a la justícia ara o d’aquí a deu anys, però a la cultura, si 
el perdem, podria ser irrecuperable.

Justificació ponència
Les accions proposades estan fora de l’àmbit d’actuació de la nostra entitat.
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NÚMERO:  28

Assemblea de Base: Sagrada Família
Document: Full de ruta
Codi: 12
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena
La col·laboració amb opcions polítiques com el cas de Primàries-2019 no s’han de tornar a repetir. 
Impulsar un partit polític nou no és una opció.

Justificació esmena
Canvi de regeneració democràtica per opcions polítiques.

Justificació ponència
Hem acceptat les esmenes de supressió perquè ho considerem més adient. La ponència ja deixa 
clar que l’Assemblea no es convertirà en un partit.

NÚMERO:  29

Assemblea de Base: Sagrada Família
Document: Full de ruta
Codi: 16
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Farem que aquesta sigui una lluita que vagi de menys a més. Començarem marcant-nos petits 
objectius que ens donin les primeres victòries i, progressivament, abordar objectius cada cop 
més ambiciosos, fins a situar-nos en un escenari de confrontació com el que teníem la tardor 
del 2017. Aquesta vegada però, hi arribarem amb tota la riquesa dels aprenentatges d’aquests 
darrers anys i coneixent molt més el nostre rival i sabent fins on és capaç d’arribar.

Text esmena
Farem que aquesta sigui una lluita que vagi de menys a més. Començarem marcant-nos petits 
objectius que ens donin les primeres victòries i, progressivament, abordar objectius cada cop 
més ambiciosos, fins a situar-nos en un escenari d’autodeterminació efectiva com el que teníem 
la tardor del 2017. Aquesta vegada però, hi arribarem amb tota la riquesa dels aprenentatges 
d’aquests darrers anys i coneixent molt més el nostre rival i sabent fins on és capaç d’arribar.

Justificació esmena
Canvi de confrontació per autodeterminació. Confrontació és com violentar.

Justificació ponència
El 2017 l’autodeterminació no es va fer efectiva.
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NÚMERO:  30

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 32
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Aquests dos darrers anys la Covid-19 ha marcat totalment les nostres vides. També ha marcat 
la capacitat de mobilització del moviment independentista (encara que aquesta manca de 
mobilització no ha estat causada únicament i exclusiva per la pandèmia). Tot i que a priori 
semblaria que el pitjor de la pandèmia ja ha passat, no podem descartar que pugui seguir 
afectant-nos d’una forma més o menys notable. Per tant, caldrà adaptar-nos-hi i pensar de quina 
manera podem persistir en la lluita i la mobilització, fent-les compatibles amb la prevenció de la 
pandèmia. Pensarem com treure el màxim profit de les eines virtuals de les quals disposem avui 
dia per mantenir la mobilització, sense oblidar que no tothom les empra o sap com emprar-les, i 
reduir les limitacions quan es tracta de mobilitzacions presencials. En la mesura que la situació 
sanitària ho permeti, recuperarem plenament la presència de l’Assemblea als carrers i places, un 
dels nostres trets identificadors.
La sentència del TSJC que va inhabilitar el president Torra per haver penjat una pancarta 
demanant la llibertat dels presos polítics, passarà a la llarga rècula d’infàmies de la justícia 
espanyola. Quan el cas arribi a la justícia europea evidenciarà fins a quin punt la guerra 
judicial contra l’independentisme és contrària als principis democràtics de la Unió Europea. La 
ciutadania catalana va respondre a la destitució del President de la Generalitat a les eleccions de 
febrer de 2021 amb el 52% de vots a favor de la independència, una fita històrica. Però partits 
independentistes no han estat a l’altura de la confiança de la majoria del poble català.

Justificació esmena
Proposem l’eliminació dels paràgrafs 63 a 68, ja que no aporten res. La introducció ha de ser 
curta, clara i concisa. El que es pretén és tornar als inicis de l’Assemblea. La seva creació té els 
seus fonaments en ser el moviment que lideri i obligui als partits i al govern a treballar per la 
independència.

Justificació ponència
La introducció ajuda a emmarcar l’escenari en el què caldrà desplegar el Pla d’acció, és un text 
breu, no veiem motius per eliminar-lo.

NÚMERO:  31

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 33
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
La legislatura actual arrenca amb l’acord dels tres partits independentistes per impulsar la taula 
de diàleg (amb un marge de 2 anys), amb una aposta clara per seguir gestionant les institucions 
autonòmiques i cap senyal ni voluntat de confrontació amb l’estat opressor.
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Justificació esmena
Proposem l’eliminació dels paràgrafs 63 a 68, ja que no aporten res. La introducció ha de ser 
curta, clara i concisa. El que es pretén és tornar als inicis de l’Assemblea. La seva creació té els 
seus fonaments en ser el moviment que lideri i obligui als partits i al govern a treballar per la 
independència.

Justificació ponència
La introducció ajuda a emmarcar l’escenari en el què caldrà desplegar el Pla d’acció, és un text 
breu, no veiem motius per eliminar-lo.

NÚMERO:  32

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 34
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
A la pràctica tenim un govern i un parlament que acata les contínues agressions polítiques i 
judicials de l’Estat espanyol contra la dignitat i la sobirania de les nostres institucions i contra 
l’independentisme. 
Mentrestant, es mantenen nivells alts de repressió i persecució en tots els fronts possibles. La 
justícia espanyola manté una Causa General contra més de tres mil ciutadans i ciutadanes pel sol 
fet d’exercir pacíficament el seu dret de protesta. Fins i tot s’ataca la nostra llengua. El Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya envaeix el poder legislatiu del Parlament de Catalunya en 
imposar el 25% de les classes en espanyol. El TSJ no acata la llei catalana d’educació que preveu 
la immersió lingüística per supremacisme lingüístic espanyol, al marge de tota consideració 
pedagògica o sociològica.

Justificació esmena
Proposem l’eliminació dels paràgrafs 63 a 68, ja que no aporten res. La introducció ha de ser 
curta, clara i concisa. El que es pretén és tornar als inicis de l’Assemblea. La seva creació té els 
seus fonaments en ser el moviment que lideri i obligui als partits i al govern a treballar per la 
independència.

Justificació ponència
La introducció ajuda a emmarcar l’escenari en el què caldrà desplegar el Pla d’acció, és un text 
breu, no veiem motius per eliminar-lo.

NÚMERO:  33

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 35
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Les lluites continuades entre partits, sense que s’endevini com i quan voldran reprendre el camí 
per culminar el procés d’alliberament nacional, provoquen en els votants un sentiment creixent 
d’enuig, d’impotència i desafecció que causen una inhibició en la participació política.
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Justificació esmena
Proposem l’eliminació dels paràgrafs 63 a 68, ja que no aporten res. La introducció ha de ser 
curta, clara i concisa. El que es pretén és tornar als inicis de l’Assemblea. La seva creació té els 
seus fonaments en ser el moviment que lideri i obligui als partits i al govern a treballar per la 
independència.

Justificació ponència
La introducció ajuda a emmarcar l’escenari en el què caldrà desplegar el Pla d’acció, és un text 
breu, no veiem motius per eliminar-lo.

NÚMERO:  34

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 36
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Els socis de l’Assemblea som societat civil organitzada i contribuirem a preparar la societat 
catalana per a la ruptura amb l’estat. Com a ciutadania tenim aquest sentiment de decepció amb 
els nostres representants polítics. Independentment de quin partit hagi votat cadascú, sostenim 
que la voluntat i la prioritat dels electors és implementar el mandat del referèndum del Primer 
d’Octubre tan aviat com sigui possible.

Justificació esmena
Proposem l’eliminació dels paràgrafs 63 a 68, ja que no aporten res. La introducció ha de ser 
curta, clara i concisa. El que es pretén és tornar als inicis de l’Assemblea. La seva creació té els 
seus fonaments en ser el moviment que lideri i obligui als partits i al govern a treballar per la 
independència.

Justificació ponència
La introducció ajuda a emmarcar l’escenari en el què caldrà desplegar el Pla d’acció, és un text 
breu, no veiem motius per eliminar-lo.

NÚMERO:  35

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 38
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
El compromís d’alcaldes i regidors independentistes amb la independència, sovint també segueix 
la mateixa lògica de partits de mirar cap a una altra banda, desaprofitant també el seu marge 
d’acció, fins i tot en temes tan senzills com fer sobirania fiscal que està a l’abast de tots els 
contribuents, o deixant de contractar empreses de l’IBEX. Temes sobre els quals l’administració 
catalana en el seu conjunt hauria de ser un exemple per a la ciutadania.
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Justificació esmena
No aporta res al Full de ruta, que ha de ser un document clar i curt.

Justificació ponència
No veiem motius per retirar aquest paràgraf.

NÚMERO:  36

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 49
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Donar continuïtat a la campanya Eines de País: assolim càrrecs de responsabilitat en tots els 
sectors possibles: cambres de comerç, sindicats, associacions empresarials, organitzacions 
juvenils, col·legis professionals, universitats, associacions, coordinadores o federacions de tota 
mena. Ajudarem a reforçar i a incrementar les afiliacions als sindicats de treballadors i a les 
associacions d’estudiants independentistes.
- Donar continuïtat a les campanyes de Consum de Proximitat i Prop de Casa, que pretén impulsar 
el consum i la producció de proximitat enfront del gran poder de les empreses de l’IBEX35. - 
Donar continuïtat a la campanya de Sobirania Fiscal: Jo pago a Catalunya, pensada per ser activa 
fins al moment de la proclamació de la República Catalana (tot el que s’hagi avançat ajudarà al 
finançament necessari per a la consolidació de la ruptura amb l’estat espanyol).
- Impulsarem la campanya de Sobirania Energètica: promoure el consum d’energies sostenibles 
i de proximitat. 
- Impulsarem la contractació pública nacional: incentivar la contractació d’empreses catalanes a 
les diferents administracions de Catalunya, d’acord amb els criteris de proximitat i sostenibilitat 
que això suposa. - Farem una campanya de sensibilització i apoderament de la ciutadania perquè 
exerceixi la seva sobirania en el dia a dia. 
- Defensarem la gestió pública de l’aigua. L’accés a l’aigua és un dret humà escàs que ha de 
gestionar-se sense ànim de lucre.
- Impulsarem i contribuirem a la creació de la república digital.

Text esmena
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Donar continuïtat a la campanya Eines de País: assolim càrrecs de responsabilitat en tots els 
sectors possibles: cambres de comerç, sindicats, associacions empresarials, organitzacions 
juvenils, col·legis professionals, universitats, associacions, coordinadores o federacions de tota 
mena. Ajudarem a reforçar i a incrementar les afiliacions als sindicats de treballadors i a les 
associacions d’estudiants independentistes.
- Donar continuïtat a les campanyes de Consum de Proximitat i Prop de Casa, que pretén impulsar 
el consum i la producció de proximitat enfront del gran poder de les empreses de l’IBEX35. 
- Donar continuïtat a la campanya de Sobirania Fiscal: Jo pago a Catalunya, pensada per ser activa 
fins al moment de la proclamació de la República Catalana (tot el que s’hagi avançat ajudarà al 
finançament necessari per a la consolidació de la ruptura amb l’estat espanyol). 
- Impulsarem la campanya de Sobirania Energètica: promoure el consum d’energies sostenibles 
i de proximitat.
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- Impulsarem la contractació pública nacional: incentivar la contractació d’empreses catalanes a 
les diferents administracions de Catalunya, d’acord amb els criteris de proximitat i sostenibilitat 
que això suposa. 
- Farem una campanya de sensibilització i apoderament de la ciutadania perquè exerceixi la seva 
sobirania en el dia a dia. 
- Defensarem la gestió pública de l’aigua. L’accés a l’aigua és un dret humà escàs que ha de 
gestionar-se sense ànim de lucre. 
- Impulsarem i contribuirem a la creació de la república digital. 
- Reforçar i donar un major impuls a la Comissió d’Estratègia i Discurs de l’ANC, de manera que 
treballi per tenir un posicionament propi de l’ANC en tots els temes polítics d’interès en la vida 
política catalana i ho traslladi al conjunt de la societat impulsant canals propis de comunicació.

Justificació esmena
L’ANC ha de ser present, amb el seu posicionament propi, en tots els debats polítics del nostre 
país, per la qual cosa cal reforçar amb mitjans i persones, la nostra capacitat de tenir un discurs 
propi i fer-lo arribar al conjunt de la ciutadania. La difusió dels posicionaments de l’ANC ha d’anar 
més enllà de les xarxes socials, amb l’elaboració de materials i emprant tots els mitjans de 
comunicació que ens puguem dotar.

Justificació ponència
L’organització interna de l’Assemblea no és un tema de full de ruta.

NÚMERO:  37

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 48
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
La llista d’entitats i organitzacions independentistes és molt àmplia i s’ha de comptar amb 
tothom per treballar, compartir i aconseguir el nostre objectiu: la independència de Catalunya.

Text esmena
La llista d’entitats i organitzacions independentistes és molt àmplia i s’ha de comptar amb 
tothom per treballar, compartir i aconseguir el nostre objectiu: la independència de Catalunya, 
però a nivell de país podem identificar als menys dues entitats amb les que cal coordinar-nos: el 
Consell per la República i Debat Constituent.

Justificació esmena
L’ANC ha de tenir un paper actiu per aconseguir influir en els resultats electorals, ja que les 
institucions polítiques representatives han de jugar un paper cabdal en el lluita per la 
independència. Encara que el moviment independentista és molt ampli podem concretar quines 
són les entitat de major projecció amb les que ens hem de coordinar.

Justificació ponència
El CxR no és una entitat del moviment popular. El situem en el front institucional. Queda explícit 
el nostre suport al Debat Constituent en l’apartat “Accions que desenvoluparem” del punt 2.2.
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NÚMERO:  38

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 47
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius:
- Actes de reivindicació del Primer d’Octubre, aglutinant la societat i altres entitats i moviments 
que van fer possible el referèndum. 
- Celebrem el Primer d’Octubre com el dia de la República Catalana. 
- Denunciar la política autonomista de rendició nacional dels qui ocupen les nostres institucions.

Text esmena
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Actes de reivindicació del Primer d’Octubre, aglutinant la societat i altres entitats i moviments 
que van fer possible el referèndum. 
- Celebrem el Primer d’Octubre com el dia de la República Catalana. 
- Denunciar la política autonomista de rendició nacional dels qui ocupen les nostres institucions. 
4.2.1.Creació una Llista Unitària Independentista.
- Promoure la creació d’una llista única independentista, amb societat civil, de tal manera que 
d’una manera explícita es doni suport a la proposta independentista de l’ANC que no és altra 
que el compromís en el mandat de l’1 d’octubre, a la qual l’ANC donaria suport i demanaria el 
vot exclusivament. En el cas que els partits impedeixin la formació d’aquesta llista, des de l’ANC 
es demanarà que no es votin a aquests partits contraris a la formació de Llista Única i si arribat 
el moment aquesta llista no és puges constituir no donarem el vot a cap partit que no sigui 
conseqüent amb el mandat de l’1 d’octubre, demanaren el vot en blanc com a mostra de desacord 
amb els anomenats partits independentistes. Potser és millor una legislatura sense un govern 
format per partits que es diuen i que clarament són únicament autonomistes, que un govern 
autonomista format per partits que es diuen falsament independentistes.

Justificació esmena
La independència l’exigeix la ciutadania i la formalitza el Govern format per partits. Els partits es 
mouen únicament per les cadires i això és el resultat del vot de la ciutadania, per tant, la força 
està en el vot del ciutadà. Hem de fer que el nostre vot tingui un preu i per tant, no el regalem, 
en conseqüència, només el donarem a aquells que assumeixin les nostres propostes i si no hi ha 
cap programa que reculli els nostres desitjos, demanarem el Vot en Blanc com a mostra de castic.

Justificació ponència
No cal repetir, ja surt a l’apartat del Front Institucional.

NÚMERO:  39

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 46
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
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- Enfortir la relació amb els pobles de parla catalana. 
- Fomentar l’agermanament entre municipis dels diferents territoris de parla catalana. 
- Fomentar la campanya Reciprocitat Ara!, que té per objectiu aconseguir la reciprocitat plena de 
les emissions d’À Punt, TV3 i IB3 al conjunt dels territoris de parla catalana. 
- Promoure la participació en les diferents diades dels Països Catalans. 
- Donar a conèixer intel·lectuals d’arreu dels Països Catalans implicats en la causa independentista. 
- L’any 2022 és l’any Fuster. Instaurem Sant Joan com la Diada anual dels Països Catalans. 
- Via Pirinenca, 2 de juliol de 2022. Visualitzem un cop més la capacitat organitzativa de la nació 
catalana i la lluita compartida per l’alliberament nacional amb el poble basc. 
- Unim-nos a la commemoració de les independències de les antigues colònies espanyoles 
i d’altres nacions organitzades per les comunitats dels nous catalans amb origen en aquests 
països. Hem de comunicar més i millor amb les persones procedents d’altres àrees geogràfiques 
del món per sumar a la causa independentista.

Text esmena
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Enfortir la relació amb els pobles de parla catalana. 
- Fomentar l’agermanament entre municipis dels diferents territoris de parla catalana. 
- Fomentar la campanya Reciprocitat Ara!, que té per objectiu aconseguir la reciprocitat plena de 
les emissions d’À Punt, TV3 i IB3 al conjunt dels territoris de parla catalana. 
- Promoure la participació en les diferents diades dels Països Catalans. 
- Donar a conèixer intel·lectuals d’arreu dels Països Catalans implicats en la causa independentista. 
- L’any 2022 és l’any Fuster. Instaurem Sant Joan com la Diada anual dels Països Catalans. 
- Via Pirinenca, 2 de juliol de 2022. Visualitzem un cop més la capacitat organitzativa de la nació 
catalana i la lluita compartida per l’alliberament nacional amb el poble basc.

Justificació esmena
No cal definir accions concretes, farem les que es considerin necessàries en el moment oportú.

Justificació ponència
És una manera més de provocar la confrontació amb l’Estat espanyol.

NÚMERO:  40

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 45
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Dins dels estats espanyol i francès, som una nació minoritària, assetjada i amenaçada. Com a 
ciutadans europeus reclamem i exigim que la Unió Europa i el Consell d’Europa reconegui els 
nostres drets com a nació i ens protegeixi dels estats que els vulneren. Podem dir que la nació 
catalana està colonitzada, en un sentit modern del terme. Ho està en els diversos aspectes: 
econòmic, jurídic, lingüístic, cultural, polític i militar.

Text esmena
Com a ciutadans europeus reclamem que Europa reconegui els nostres drets com a nació i ens 
protegeixi dels estats que els vulneren.
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Justificació esmena
No som una nació minoritària, som ciutadans europeus i, per tant, exigim els nostres drets com 
a ciutadans europeus.

Justificació ponència
No podem obviar en la nostra anàlisi els atacs constants dels estats espanyol i francès.

NÚMERO:  41

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 44
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Farem que aquesta sigui una lluita que vagi de menys a més. Començarem marcant-nos petits 
objectius que ens donin les primeres victòries i, progressivament, abordar objectius cada cop 
més ambiciosos, fins a situar-nos en un escenari de confrontació com el que teníem la tardor 
del 2017. Aquesta vegada però, hi arribarem amb tota la riquesa dels aprenentatges d’aquests 
darrers anys i coneixent molt més el nostre rival i sabent fins on és capaç d’arribar.

Justificació esmena
Busquem concreció i per tant eliminem tot allò que no aporta res de nou, amb l’objectiu de fer 
un FdR curt, clar i concís.

Justificació ponència
És important tenir present els escenaris que poden venir.

NÚMERO:  42

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 42
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
El document “Preparem-nos” del CxR fa una proposta de full de ruta pel moviment d’alliberament 
nacional. Per a nosaltres pot ser un punt de partida per desenvolupar i concretar una proposta 
per implementar la independència, però d’entrada considerem que no és bona idea fixar tota 
l’atenció en la “fase decisiva” sense preparar com, quan i amb qui.

Justificació esmena
No té massa sentit parlar d’un document que no és nostre, és del CxR i del qual no tots els socis 
tenen coneixement.

Justificació ponència
El document “Preparem-nos” del CxR fa una proposta de full de ruta pel moviment d’alliberament 
nacional. Per a nosaltres pot ser un punt de partida per desenvolupar i concretar una proposta 
per implementar la independència, però d’entrada considerem que no és bona idea fixar tota 
l’atenció en la “fase decisiva” sense preparar com, quan i amb qui.”
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NÚMERO:  43

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 41
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Que l’Assemblea esdevingui un partit i es presenti a les eleccions no és una opció. Des d’aquest 
moment ens plantegem l’impuls d’una llista cívica, independent de partits, per defensar la 
voluntat dels electors independentistes a les properes eleccions al Parlament de Catalunya i fer 
la independència. Caldrà determinar els mecanismes democràtics necessaris per a la composició 
de la llista cívica i en qualsevol cas haurà de ser ratificada pels socis.

Text esmena
Ens haurem de plantejar l’impuls d’una llista cívica ÚNICA. Mentrestant, cal exigir mesures de 
regeneració democràtica a les nostres institucions.

Justificació esmena
Hem de ser el motor impulsor d’una unió de l’independentisme i per això hem de promoure la 
unificació del moviment independentista.

Justificació ponència
No està a les nostres mans que hi hagi una única llista cívica.

NÚMERO:  44

Assemblea de Base: Sant Antoni
Document: Full de ruta
Codi: 39
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
El nostre Decàleg de principis i accions de política institucional per avançar cap a la independència 
marca el camí en molts sectors i àmbits. Malauradament, hem de mostrar molt més intensament 
l’escàs compromís dels nostres representants polítics actuals amb la voluntat del poble.

Justificació esmena
No aporta res al Full de ruta, que ha de ser un document clar i curt.

Justificació ponència
El Decàleg és una eina per pressionar els partits.



33

ES
M

EN
ES

 F
U

LL
 D

E 
R

U
TA

NÚMERO:  45

Assemblea de Base: Sant Cugat del Vallès
Document: Full de ruta
Codi: 215
Tipus d’esmena: Addició

Text esmena

El sentiment d’impotència i desafecció envers els partits es traduirà, molt probablement, en una 
forta abstenció i la pèrdua de la majoria parlamentaria sobiranista a les futures eleccions. La 
millor manera d’evitar-ho, recollint el vot de la gent tant decebuda com convençuda, seria que 
s’hi presentés una llista cívica amb un programa clarament independentista i de regeneració 
democràtica, desvinculada dels partits polítics.

En el cas de que la ciutadania impulsés una iniciativa com aquesta, l’ANC li hauria de donar 
suport, de la mateixa manera que ho faria, de manera transversal, amb qualsevol altre partit o 
llista que tingui com objectiu la independència de Catalunya. Mentrestant, cal exigir mesures de 
regeneració democràtica a les nostres institucions.

Justificació esmena
1. Evitar l’abstencionisme de moltíssima gent decebuda amb els partits que van votar, que han 
tornat a l’autonomisme i a barallar-se entre ells enlloc d’enfrontar-se a l’Estat i fer avançar el 
procés.
2. Evitar l’abstencionisme d’altra gent independentista, no decebuda però que mai s’ha sentit 
propera a cap dels partits independentistes actuals. Aquí segurament podríem parlar de força 
gent jove i que generalment han optat per no votar o abstenir-se. 
3. Passar un clar missatge als dirigents dels partits, per dir-los que no tenen captiu el vot 
independentista i que no poden ignorar els seus compromisos i viure confortablement de la 
política sense arriscar-se a una erosió notable dels seus resultats. 
4. Reforçar la representació parlamentària de diputats que tinguin com únic objectiu la 
proclamació de la República Catalana. 
5. La presència d’aquest missatge en el Full de Ruta de l’ANC serà un estímul per qui vulgui llançar 
la iniciativa de crear aquesta llista cívica, sabent que pot comptar amb el vist i plau de la nostra 
entitat.

Justificació ponència
La necessitat d’impulsar una llista cívica ja es defensa en el següent paràgraf del text transaccionat 
i aquest text és fruit del debat i transacció amb diverses assemblees de base. Demanem rebutjar 
l’esmena viva.

NÚMERO:  46

Assemblea de Base: Sant Vicenç dels Horts
Document: Full de ruta
Codi: 101
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
L’escola en llengua catalana i continguts catalans i l’educació són essencials per garantir la 
cohesió social.
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Text esmena
L’educació a Catalunya s’ha de vehicular en llengua catalana per tal de garantir la cohesió social.

Justificació esmena
Tal i com està expressada la frase no s’entén. La nostra proposta va en la línia de garantir la 
llengua catalana com a vehicular en tots els nivells educatius, inclosos els superiors, que avui dia 
estan patint un retrocés.

Justificació ponència
Els continguts del sistema educatiu català s’han de defensar a més a més del català com a llengua 
vehicular.

NÚMERO:  47

Assemblea de Base: Sants-Montjuïc per la Independència
Document: Full de ruta
Codi: 61
Tipus d’esmena: Addició

Text ponència
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Preparem-nos per al nou embat i arribat el moment, organitzem-lo, convoquem-lo i liderem-lo.
- Impulsar la mobilització ciutadana al carrer i establir estratègies de coordinació.
- Actes de reivindicació del Primer d’Octubre. 
- Celebrem el Primer d’Octubre com el dia de la República Catalana.
- L’Assemblea ha de treballar per aconseguir que el Govern declari el Primer d’Octubre festa 
nacional. En cas de no ser possible, les territorials han de treballar per aconseguir que siguin 
festes locals.
- Campanya específica estructurada en blocs per visibilitzar la manca de projecte polític d’ Espanya 
per Catalunya i enfortir amb dades i propostes el per què hem de fer possible la independència. 
- Desenvolupament i concreció de l’estratègia de vot intel·ligent per a cadascun dels processos 
electorals del 2023.

Text esmena
Accions que desenvoluparem i concretarem amb objectius operatius: 
- Preparem-nos per al nou embat i arribat el moment, organitzem-lo, convoquem-lo i liderem-lo. 
- Impulsar la mobilització ciutadana al carrer i establir estratègies de coordinació. 
- Actes de reivindicació del Primer d’Octubre. 
- Celebrem el Primer d’Octubre com el dia de la República Catalana. 
- L’Assemblea ha de treballar per aconseguir que el Govern declari el Primer d’Octubre festa 
nacional. En cas de no ser possible, les territorials han de treballar per aconseguir que siguin 
festes locals. 
- Campanya específica estructurada en blocs per visibilitzar la manca de projecte polític d’ Espanya 
per Catalunya i enfortir amb dades i propostes el per què hem de fer possible la independència. 
- Desenvolupament i concreció de l’estratègia de vot intel·ligent per a cadascun dels processos 
electorals del 2023. 
- Ajudar a organitzar llistes cíviques per a les eleccions municipals, perseguint un funcionament 
democràtic i regenerador del panorama polític. Això seria un assaig per impulsar-ne unes de 
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caràcter nacional per a les properes eleccions autonòmiques com a pas imprescindible per 
disputar les nostres institucions a les opcions teòricament independentistes.

Justificació esmena
No és un camí fàcil ni ràpid, però imprescindible per sortir de l’actual atzucac i el contrasentit 
d’haver assolit una majoria absoluta de vots a favor de la independència i ser irrellevants en el 
procés. Potser, com a pas previ, caldria afirmar públicament que es promourà activament no 
votar a cap de les opcions que han oblidat el mandat de l’1 d’octubre i que només han perseguit 
la lluita caïnita i mantenir les poltrones.

Justificació ponència
L’Assemblea no està en condicions de fer aquesta acció.

NÚMERO:  48

Assemblea de Base: Sants-Montjuïc
Document: Full de ruta
Codi: 57
Tipus d’esmena: 

Text ponència
El Consell per la República (CxR) podria complir la funció d’autoritat nacional, però cal que 
faci passos decidits per esdevenir el Consell de la República Catalana (CdRC), en el sentit de 
convertir-se en organisme de representació institucional, transversal i àmpliament reconegut 
per a tot l’independentisme, i que es coordini amb la majoria independentista amb representació 
al Parlament.

Text esmena
El Consell per la República (CxR) podria complir la funció d’autoritat nacional, però cal que 
faci passos decidits per esdevenir el Consell de la República Catalana (CdRC), en el sentit de 
convertir-se en organisme de representació institucional, transversal i àmpliament reconegut per 
tot l’independentisme, i que es coordini amb la majoria independentista amb representació al 
Parlament. Però cal explicitar que el CdRC s’ha de mantenir al marge i independent de la política 
catalana institucional del dia a dia, malauradament avui de caire estrictament d’autonomia 
vigilada i intervinguda. Només així es poden fer callar els rumors de tutela política.

Justificació esmena
No es pot jugar al doble paper de dirigir l’estratègia des de l’exterior i, al mateix temps, encapçalar 
les llistes en les eleccions internes. Cada camp té les seves funcions en l’assoliment de nous 
avenços en el camí cap a al independència.

Justificació ponència
Considerem que queda suficientment explicada la posició, sense afegir més detalls.
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NÚMERO:  49

Assemblea de Base: Sants-Montjuïc
Document: Full de ruta
Codi: 56
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Que l’Assemblea esdevingui un partit i es presenti a les eleccions no és una opció.
Des d’aquest moment ens plantegem l’impuls d’una llista cívica, independent de partits, per 
defensar la voluntat dels electors independentistes a les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya i fer la independència. Caldrà determinar els mecanismes democràtics necessaris per 
a la composició de la llista cívica i en qualsevol cas haurà de ser ratificada pels socis.

Text esmena
Des d’aquest moment ens plantegem l’impuls d’una llista cívica per defensar la voluntat 
dels electors independentistes a les properes eleccions al Parlament de Catalunya i fer la 
independència. L’Assemblea haurà de ser l’aglutinadora de les moltes iniciatives que van sorgint 
i que, per separat, difícilment aconseguiran cap representació parlamentària. Serà la forma de 
fer entrar a les institucions gent compromesa i disposada a fer efectiu el mandat del Primer 
d’Octubre. Mentrestant, si els partits no milloren ostensiblement el seu compromís amb la 
independència, amenaçar-los amb una campanya favorable al vot en blanc i, si arriba el cas, 
executar aquesta campanya.

Justificació esmena
Aquesta és una iniciativa en la qual l’Assemblea s’hauria d’implicar a fons. Té els seus riscs, com 
és el de perdre part dels seus seguidors. Però s’ha de valorar si això és millor que caure en la 
irrellevància per manca d’una resposta efectiva a una situació d’esllanguiment polític i ciutadà.

Justificació ponència
Considerem que queda suficientment explicada la posició, sense afegir més detalls.


