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Introducció

INFORME DE GESTIÓ DEL SECRETARIAT NACIONAL

Aquest darrer any hem tornat a tenir un escenari complicat per a l’Assemblea. Des de la
darrera Assemblea General, ens hem trobat amb una situació continuada de desmobilització
social causada en gran part per la pandèmia de la Covid-19. Tanmateix, l’escenari polític de
crispació entre els partits independentistes que no minva i d’actuacions incomprensibles i
desconcertants per a l’independentisme, també s’ha reflectit en una certa desmobilització
social de les bases. Aquesta situació de picabaralles constants entre els partits independentistes
catalans, de donar estabilitat al govern estatal i de pactar a casa amb el 155, es tradueix en
una inestabilitat política nacional interna que condueix a un malbaratament de la victòria a
les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021, amb el 52% de vot
directe independentista.
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La manca de compromís i d’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
dels partits independentistes catalans a les corts espanyoles per a l’estabilitat del govern
estatal, la inhabilitació judicial que ha comportat la retirada de l’escó del diputat de la CUP
Pau Juvillà per tenir penjat un llaç groc al seu despatx a la Paeria en període electoral –mentre
la seva força política ni es presentava a l’elecció convocada–, les crides i proclames del MHP
Aragonès a la mobilització de la societat civil, mentre que pràcticament l’endemà mateix
l’Honorable Conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, prohibia i reprimia la mobilització popular
de Meridiana Resisteix, la inoperant taula de diàleg amb l’estat, les concessions del Govern
de la Generalitat i de la Conselleria d’Educació en detriment de la llengua pròpia acatant
resolucions judicials contràries a la legalitat vigent catalana que estableix el català com a
llengua vehicular a l’escola catalana, i un llarg etcètera. Tot plegat porta la societat catalana al
desànim, a la manca de confiança i a un encara major distanciament de les nostres institucions
polítiques, que es limiten a ocupar el poder mentre fan una gestió discreta d’una autonomia
cada cop més restringida i limitada.
Malgrat tot, des de l’Assemblea persistim i seguim fermament compromesos amb el nostre
objectiu 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 del 14 de
febrer de 2021, així com les victòries judicials en l’àmbit internacional, com la denegació de
les euroordres de detenció europea contra els exiliats, que augmenten el descrèdit de l’Estat
espanyol arreu i que són una finestra d’oportunitat per quan arribi el nou embat. Al Secretariat
Nacional 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 consta de tres parts. D’entrada s’obre amb
una infografia on destaquem les accions principals i algunes de les fites assolides al llarg
d’aquest darrer any. Després continua amb els informes de les comissions, on cada comissió
descriu les línies generals del que ha estat el seu treball durant l’any: objectius, tasques i
projectes desenvolupats, tasques i projectes en curs i la valoració general com a conclusió.
Finalment, aquest informe de gestió del Secretariat Nacional clou amb una cronologia
mensual dels actes organitzats per l'Assemblea Nacional Catalana i d’aquells actes en què s’hi
ha participat, sigui com a coorganitzadora, col·laboradora o com a convidada.
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Resum de l’informe de gestió del Secretariat Nacional
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Comissió d’Accions Sectorials (CAS)
Introducció
Les assemblees sectorials són per si mateixes eines de país, són xarxa, són coneixement i
argumentaris. L’acció sectorial fa república des del treball professional i social en múltiples
àmbits i cada dia. La comissió dóna suport a les assemblees sectorials en el desenvolupament
de les seves accions. Facilitem la coordinació de les assemblees sectorials amb la resta
d’assemblees base i promovem la participació de les assemblees sectorials en debats,
posicionaments i presa de decisions, del Secretariat Nacional (SN). Recollim les propostes de
les sectorials i promovem la seva participació en campanyes, grups de treball, mobilitzacions
i projectes nacionals.

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

4. Participació d’assemblees sectorials en els debats, posicionaments i presa de decisions
del Secretariat Nacional
5. Taula Social de l’Assemblea
6. Difusió acció sectorial

Tasques i projectes desenvolupats

1. Enfortiment de les assemblees sectorials

Accions realitzades: campanya Apunta’t a una assemblea sectorial. Llicències zoom per les
sectorials que en necessiten, facilitant la seva autonomia. Recuperació de part del finançament
de les accions sectorials.
2. Suport a l’acció continuada de les sectorials, facilitant l’accés a les eines i recursos
l Eines de país. Des de Cambres i les eleccions a la PIMEC amb Empresaris, o les
específiques de col·legis professionals.
l Suport i front comú davant la repressió. Persones represaliades, Psicòlegs, Dones,
Bombers, Juristes, Educació, Universitats i Recerca, Agents rurals, Informàtica, Gent
Gran.
l Independència per la República Catalana, un país millor per tothom. Dones, Gent Gran,
Immigració, Salut, Economistes, E3 Ecologia, energia i entorn, Educació, Animalistes.
l Defensa de la llengua. Educació, Cultura, Universitats i Recerca, Juristes, Gent gran.
l Eradicació de les violències masclistes i LGBTI-fòbiques. Dones i LGBTI.
l Eines per a l’empoderament ciutadà. Servei primera atenció psicològica i tallers per a la
gestió de les emocions, Psicòlegs i guies eines informàtiques- Informàtica.
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l Mobilitzacions socials i sindicals. Dones, Immigració, Educació, Salut, Gent gran,
Universitats i Recerca, LGBTI, Bombers, Administració pública, Agents rurals,
Animalistes.
l Sobirania energètica i emergència climàtica. E3, ecologia, energia i entorn.
l Participació a la Catalan Week organitzada per les assemblees exteriors. Animalistes.
l Participació a l’UCE amb Universitats i Recerca.
l Commemoració de les independències d’altres països. Cicle organitzat per Immigració.
l Campanyes audiovisuals per l’empoderament de professionals del sector educatiu:
Educació, Universitats i Recerca i Psicòlegs.
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l El treball en xarxa amb altres col·lectius: Immigració; Persones represaliades.
l Propostes sectorials pel Secretariat Nacional, Periodisme i Comunicació.

INFORME DE GESTIÓ DEL SECRETARIAT NACIONAL

l Publicació d’articles, manifestos i argumentaris en diferents formats, totes les sectorials.
3. Participació de les sectorials a campanyes, projectes i accions nacionals

l Campanya de captació de nous socis i sòcies, Gent gran; i Campanya de Sobirania Fiscal,
Juristes i Administració pública.
l Iniciativa amb AnemxFeina, Empresaris.

l Per reduir costos i el disseny-desenvolupament de la intranet, Empresaris i Informàtica.
l Col·laboració amb Forma’t, les formacions de les assemblees territorials, Psicòlegs, i a
l’acció formativa de Nacional, Informàtica.
l Participació a l’11S. Les prediccions del temps Meteoròlegs i Climatòlegs, i l’organització
dels Punts Liles, Dones.
l Juristes participa en les defenses jurídiques coordinades en suport a persones
represaliades i gestiona el servei d’atenció jurídica de l’Assemblea per casos d’urgència.
Psicòlegs, el Servei d’atenció psicològica.
l Formant part de Grups de treball (GdT) com l’Antirepressiu, Persones represaliades,
Psicòlegs, Dones, Juristes; GdT Energies renovables, E3 Ecologia, energia i entorn; GdT
10 anys de l’Assemblea, Periodisme i comunicació; GdT Via Pirinenca, amb Artistes; GdT
el català als mitjans de comunicació, Gent gran, Universitats i Recerca, Educació.
4. Participació d’assemblees sectorials en els debats, posicionaments i presa de decisions
del SN
La CAS manté l’espai d’intercanvi d’informació amb les sectorials els dijous post-ple del SN. Les
Sectorials poden convocar la CAS-AS pre-plenari. Ens resulta difícil disposar dels tempos que
realment possibilitin i facilitin la participació de les sectorials. Enguany s’han fet aportacions
pels Principis d’actuació del Moviment Popular independentista. Pel Full de Ruta, a Persones
Represaliades i Educació s’ha demanat aportacions. E3, ecologia, energia i entorn i Dones
han fet aportacions des de la Taula Social. Dues sectorials assisteixen als plenaris del SN amb
oportunitat de presentar l’acció sectorial que porten a terme.
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5. Taula Social de l’Assemblea
La Taula Social és un projecte de sòcies i socis d’assemblees base per posar al centre de l’eix
social la necessitat de la independència com a única via per aturar l’espoli fiscal i disposar de
tots els mecanismes que necessitem per sortir-nos-en com a país.
Es treballa des de l’horitzontalitat i s’informa al SN amb Punts Informatius. Generem aliances
de valor amb col·lectius de lluita pels drets (econòmics, socials, ecològics, culturals, polítics) a
partir de trobades i cicles de xerrades. Aquest primer any s’han realitzat trobades per l’anàlisi
sobre l’emergència climàtica, els drets i mecanismes per a la seva defensa i un futur banc
europeu popular. El cicle de xerrades de la tardor sobre la situació de les residències i serveis
públics, crisi humanitària, societat inclusiva i alternatives davant l’emergència climàtica, a
través de col·lectius que estan donant respostes i generant alternatives. Amb la sectorial E3
campanya Fem Comunitats Energètiques, per crear la xarxa d’energia renovable en mans de
la gent. Les xarxes de la Taula Social faciliten l’acció de suport a les mobilitzacions d’aquells
temes que hem treballat i encaixen amb “La revolta pels Drets”.
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6. Difusió acció sectorial

Creació del canal unidireccional per fer difusió de l’acció sectorial. Mantenim el Twitter. S’està
renovant la web de les assemblees sectorials dins la web nacional.
Gent gran van realitzar un taller virtual per compartir el seu coneixement fent un butlletí
electrònic. Capacitats diverses està fent una web accessible per a tothom.

Tasques i projectes en curs

Continuïtat de totes les línies de treball, accions i projectes abans esmentats amb l’objectiu
d’enfortir les assemblees sectorials.
Facilitar que portin a terme les accions sectorials amb les millors condicions, amb recursos
suficients i suport de l’estructura de l’Assemblea. Facilitar la participació de les assemblees
sectorials i les interrelacions amb la resta d’assemblees base de l’Assemblea. Enriquir
amb aportacions sectorials tota l’acció nacional. Millorar el finançament de les sectorials i
l’adequació als Estatuts i Reglament intern de l’Assemblea, en tot el seu desplegament com
gaudeixen les assemblees territorials.

Valoració general

L’Assemblea Nacional Catalana té en les assemblees de base la seva força i les assemblees
sectorials són una part fonamental que aporten coneixement i expertesa, alhora que són
el lligam amb infinitat de xarxes professionals i d’activistes. La lluita nacional s’omple de
contingut sectorial des de la defensa per la llengua catalana, el suport i defensa dels drets de les
persones represaliades a tots els sectors de la societat i la defensa de totes les llibertats i drets
vulnerats per l’Estat espanyol, en el seu objectiu d’acabar amb el moviment independentista.
Les assemblees sectorials necessiten sentir el suport de tota l’organització i això no sempre
és així. La manca de recursos (econòmics, logístics i humans) ens limita les oportunitats de
ser més visibles i estendre el missatge de l’Assemblea: el país que volem serà possible amb la
independència.
Enfortir les sectorials és una raó de ser la CAS i això també és possible donant suport a l’espai
propi de les assemblees sectorials “intersectorials”, segurament un punt a potenciar aquest
2022.
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La virtualitat imposada per la pandèmia facilita la participació descentralitzada però ens ha
mancat poder fer trobades CAS-AS presencials que permetin compartir espais de relació,
necessaris per possibilitar més oportunitats de treball conjunt.
Amb tot, al voltant de l’eix antirepressiu i de l’eix social, les sectorials estan treballant
col·lectivament per sumar forces i fer fronts comuns de lluites compartides.
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No podem oblidar l’eix professional, on les sectorials de col·lectius professionals continuen
generant projectes per arribar als espais de decisió, ja sigui directament amb candidatures
pròpies o donant suport a candidatures col·lectives. Els resultats no sempre han estat vistosos,
però l’important és que des de l’Assemblea tinguem present la gran potencialitat d’eines de
país que són les sectorials.
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Comissió d’Accions Territorials (CAT)
Introducció
La Comissió d’Accions Territorials (CAT) treballa per garantir la coordinació dins la xarxa
d’assemblees territorials, facilitar la relació entre les territorials i el Secretariat Nacional i fer
el seguiment de l’aplicació de les campanyes i accions de l’Assemblea al territori.

Tasques i projectes desenvolupats
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1. Forma’t
S’ha dut a terme aquest programa per donar resposta a les necessitats formatives de les AT. En
la primera fase es van fer sis formacions: Gestió de xarxes socials, Eines telemàtiques, Remotivació
emocional de l’independentisme, Com impliquem els socis, Com ens coordinem amb entitats afins i
Com enfoquem la lluita antirepressiva (hi van participar 199 persones). A l’octubre passat es
va iniciar la segona fase, amb una sessió cada mes, on fins ara s’han tractat aquests temes:
Gestió de xarxes socials (segona edició per qui no va poder assistir a la primera), Estratègia de
l’Assemblea i aplicació a les AT, Com organitzem una bona assemblea a l’AT i Tècniques per parlar en
públic. Tota la formació es fa de manera virtual.
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2. Articles mensuals per a les AT

Dins d’aquest projecte s’ofereixen articles d’opinió amb periodicitat mensual a les AT perquè
en puguin gestionar la publicació en mitjans locals i comarcals. L’objectiu és donar a conèixer
de manera regular el posicionament de l’Assemblea sobre temes concrets arreu del territori, i
que les AT puguin fer-se presents en l’opinió publicada a través d’articles signats per secretaris
nacionals. Fins al mes de febrer s’han facilitat 12 articles.
3. Seguiment de la situació territorial

S’ha fet un seguiment de la situació de les AT per tal de conèixer-ne les necessitats, el
funcionament, l’estat de les renovacions de junta i l’ús de les eines corporatives (correu,
intranet i base de dades). Durant aquest temps, s’ha mirat de trobar les millors solucions
possibles a cada cas concret, impulsant relleus, reactivacions, renovacions o fusions.

Tasques i projectes en curs

1. Mantenir el projecte Forma’t fins a final del mandat per tal d’oferir un espai útil de
formació i intercanvi entre les AT cada mes fins a final del mandat.
2. Continuar la tramesa mensual d’articles d’opinió a les AT perquè en gestionin la publicació
a la premsa local i comarcal per tal de fer present el posicionament i l’argumentari de
l’Assemblea arreu del país.
3. Facilitar la comunicació entre les AT i entre les AT i el SN, per compartir millor tot el
que es fa al territori i aprofitar idees, coneixements i experiències. En aquest sentit, cal
aprofitar al màxim les eines que ens aporta la nova intranet.
4. Ajudar a recuperar la presència al carrer i la capacitat de mobilització amb petites
campanyes al territori, fomentant accions concretes i apostant per nous formats que
permetin introduir l’argumentari de l’entitat al públic general.
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Valoració general
Aquest mandat ha estat molt marcat per la pandèmia, que ha dificultat trobar-nos
presencialment amb el territori i ha impedit determinades accions. Això, inevitablement,
ha reduït la participació pública de l’Assemblea a cada municipi. També el desencís de les
bases independentistes per la situació política i la manca d’un objectiu a curt termini han
condicionat l’acció de les AT i ha dificultat trobar relleus als secretariats locals.
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La commemoració dels 10 anys de l’entitat ha de ser un estímul per tornar a posar sobre la
taula els arguments propis de l’entitat a favor de la independència i per situar aquest objectiu
al centre del debat i de l’acció política. Hem de posar en valor la feina que hem fet fins ara,
sentir-nos-en orgullosos i, sobretot, treballar per reactivar-nos arreu del territori.
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Comissió de Comunicació (CC)
Introducció
La Comissió de Comunicació s’encarrega de visibilitzar en mitjans, xarxes socials i
comunicacions directes, les campanyes, accions i missatges de l’Assemblea. Així mateix, és
l’encarregada d’establir una bona comunicació entre les assemblees de base i el Secretariat
Nacional i proporcionar a les AB eines comunicatives.
Des de la darrera AGO, a més de les tasques habituals, hem hagut d’anar adaptant la
comunicació de l’entitat a les circumstàncies del moviment independentista i social en general.
Actualment el principal objectiu de la Comissió és recuperar la moral de l’independentisme
fent visibles accions i campanyes que ens acostin al nostre objectiu.

Objectius
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1. Transmetre els posicionaments polítics de l’Assemblea.
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2. Esperonar les bases i el moviment independentista en general.

3. Comunicar les diferents campanyes encaminades a aconseguir la independència.
4. Acompanyar comunicativament i aconseguir la màxima cobertura mediàtica dels actes
i mobilitzacions de l’entitat.

Tasques i projectes desenvolupats
1. Antirepressió

S’han cobert comunicativament tots els acompanyaments a represaliats en judicis i actes
convocats. Així mateix, s’ha participat en l’organització i comunicació de la Conferència
Nacional Antirepressiva. Pel que fa procés judicial iniciat per la Junta Electoral, s’ha anat
informant de les denúncies i recursos cursats per l’Assemblea per les concentracions
prohibides per la Junta Electoral durant la campanya electoral. També s’ha fet seguiment i
s’ha informat de la repressió causada per les decisions del Tribunal de Comptes. Igualment,
s’està donant a conèixer l’estat de la macrocausa de l’1-O a Barcelona, on exercim l’acusació
popular conjuntament l’Assemblea, Òmnium i Irídia.
S’ha donat a conèixer la web amb tota la informació antirepressiva de l’Assemblea: https://
repressio.assemblea.cat/.
2. Sobirania Fiscal

S’ha continuat difonent la campanya “Jo pago a Catalunya”, de sobirania fiscal, per preparar
la independència pagant els nostres impostos a l’Agència Tributària de Catalunya. S’han fet
rodes de premsa i notes de premsa coincidint amb els moments claus del calendari tributari,
i s’ha donat suport a la campanya dels Ajuntaments de Catalunya per la Sobirania Fiscal.
3. Fiscalització del Govern
S’ha comunicat la valoració de la tasca del Govern a partir del nostre decàleg i s’han cobert
les reunions fetes amb membres del Govern i del Parlament. S’han fet rodes de premsa i s’ha
difós la informació de la valoració del l’acció del Govern cada trimestre. Els resultats de la
fiscalització es publiquen trimestralment a la web https://fiscalitzacio.assemblea.cat/.
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4. Internacionalització
S’ha comunicat la tasca d’internacionalització i de denúncia del conflicte amb l’Estat espanyol
i la feina d’informació i paradiplomàcia que es fa des de l’Assemblea i les assemblees exteriors.
5. Eines de País
S’ha publicat la web de la campanya d’Eines de País https://einesdepais.cat/ per visibilitzar
i donar suport a les entitats afins, per augmentar l’empoderament popular estratègic per
arribar a la independència. S’ha fet un vídeo en el què s’expliquen les diferents maneres de
ser eina de país.
6. Congrés d’Independències Unilaterals
S’ha fet la web https://independenciesunilaterals.assemblea.cat/ i la difusió del congrés i s’ha
publicat el Llibre blanc d’independències unilaterals com a resum de les principals idees de les
jornades. Aquest llibre aporta un argumentari ideal amb el qual es fan xerrades en assemblees
de base per explicar la via unilateral per aconseguir el nostre objectiu nacional.
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7. Actes contra la presència del Borbó

S’han dissenyat els materials i la comunicació de les accions fetes contra la presència del
monarca espanyol i s’han buscat noves accions de protesta, com la projecció de a les torres
venecianes de la plaça d’Espanya a Barcelona, que va tenir molt bona acollida.
8. Via Pirinenca

Al juliol es va presentar al Pedraforca la mobilització conjunta amb l’associació germana Gure
Esku (Euskal Herria) i la FEEC, que el 2 de juliol del 2022 il·luminarà simultàniament més de
300 cims al llarg de tots els Pirineus per reivindicar el dret d’autodeterminació dels pobles.
9. 11 de Setembre i 1 d’Octubre

Les campanyes publicitàries i les activitats planificades per la Diada i el Primer d’Octubre
han tornat a mostrar la capacitat de mobilització de l’entitat. Una manifestació de 400.000
persones en temps de pandèmia i els diferents actes del cap de setmana de l’1-3 d’octubre:
acte a la Catalunya Nord, marxes Nord-Ponent-Centre, participació en la Conferència Nacional
Antirepressiva i manifestació a Barcelona. A més, des del front internacional s’ha tornat a fer la
Catalan Week, enguany després dels actes del territori de principis d’octubre, per maximitzar
l’impacte comunicatiu de l’acció de l’Assemblea arreu.
10. Concentració Fins Quan?

Concentració el 12 de febrer per defensar la sobirania del Parlament de Catalunya i exigir el
respecte a la voluntat dels electors.
11. Estat de la Nació
Cada setmana s’emet el programa L’Estat de la Nació, conduït per Eduard Berraondo, amb
entrevistes i informació sobre els temes d’actualitat que interessen a l’independentisme.
12. Xarxes socials
A Twitter es genera contingut pel perfil nacional, per dinamitzar la nostra comunitat i informar
de les activitats pròpies i dels nostres posicionaments polítics. S’han reorganitzat els grups de
xarxes a la nova realitat territorial i hem comunicat i difós de manera directa i ràpida totes les
convocatòries i informacions urgents a les AB. A Facebook acompanyem el nostre públic més
fidel i a Instagram ens hem adaptat a les noves tendències, amb més històries i reels.
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13. Butlletí setmanal
S’ha reduït el nombre de correus als socis i simpatitzants, gràcies a la tramesa d’un butlletí
setmanal amb les principals notícies de l’entitat.
14. Institucional
Per primer cop s’ha fet un vídeo de missatge d’any nou de presidència.
15. Funcionament intern
Estem actualitzant el pla de comunicació i els protocols interns i externs, seguim treballant
de forma coordinada amb el grup de correctors, estem millorant el recull de premsa per tal de
tenir-lo diàriament i estem optimitzant els estudis d’analítica digital.
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Tasques i projectes en curs

INFORME DE GESTIÓ DEL SECRETARIAT NACIONAL

1. 10è aniversari: Es faran diferents actes i campanyes per posar en valor tota la feina feta,
el camí recorregut i el paper fonamental de l’entitat i els seus membres els darrers 10
anys del moviment per la independència de Catalunya.
2. Sant Jordi: Per la diada de Sant Jordi es fan productes específics de marxandatge i la
corresponent campanya.
3. Via Pirinenca: El 2 de juliol es pujaran i s’il·luminaran 300 cims dels Pirineus, des del País
Basc fins a Catalunya. Organitzat amb Gure Esku i la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC) i la col·laboració d’Artistes per la República i Òmnium Cultural. Per
tal de donar a conèixer, explicar l’acció i poder-s’hi inscriure, s’ha fet la web https://
viapirinenca.cat/.

Valoració general

La Comissió de Comunicació, malgrat els pocs mitjans i recursos humans de què disposa,
dona cobertura comunicativa a totes les activitats de l’Assemblea. Som conscients que de
vegades no arribem a tot, però mirem contínuament d’adaptar-nos a les noves tendències per
tal de millorar la difusió de la tasca de l’Assemblea de manera eficient, original i motivadora.
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Comissió d’Estratègia i Discurs (CED)
Introducció
La Comissió d’Estratègia i Discurs del Secretariat Nacional de l’Assemblea és l’encarregada
de reflexionar, debatre i articular els posicionaments estratègics, des de l’àmbit polític i de
discurs, per la millor incidència en la societat civil afavorint avançar cap al nostre objectiu
fundacional.

Objectius
1. Reflexió, debat i redacció de manifestos per ser llegits en els diferents actes públics,
concentracions, manifestacions, notes de premsa, etc.
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2. Elaboració de posicionaments de l’Assemblea en diferents escenaris o debats polítics on
considerem adient manifestar la nostra posició com a col·lectiu.
3. Promoure punts de debat al Secretariat Nacional, atenent també les propostes i
inquietuds de les assemblees de base (AB), per permetre el debat col·lectiu sobre
aspectes estratègics de futur.
4. Elaborar el plantejament estratègic d’assemblea davant les eleccions.

5. Finalment, la funció fonamental d’aquesta comissió, com a integració de les anteriors,
és la de proposar al Secretariat Nacional la ponència de Full de ruta per l’any vinent.

Tasques i projectes desenvolupats

1. Principis i accions del moviment popular independentista

Elaboració del document “Principis i accions de lluita del Moviment Popular Independentista
(MPI)” que pretén concretar i desenvolupar les idees principals del FdR 21-22, centrats en el
MPI. Aquest document té per objectiu guiar i facilitar la proposta d’accions que cada un dels
nivells de participació de l’Assemblea podria aportar.
Proposem aquests principis, que són transversals, a partir dels quals cada assemblea de base
(AB), cada comissió del Secretariat Nacional (SN) i l’Assemblea en el seu conjunt, pot proposar
noves accions o desplegar les que ja s’estan duent a terme. Amb l’avinentesa que s’hauria de
respectar la coherència entre els principis i les accions que se suggereixen i com es duen a
terme. De fet, és un document que s’ha enviat a totes les AB per tal d’emmarcar el debat del
Consell d’Assemblees de Base en l’àmbit del moviment popular.
“Els principis i accions de lluita del Moviment Popular Independentista” és un document de
l’Assemblea que cal compartir, contrastar i debatre amb el màxim d’organitzacions i entitats
del moviment popular, i també amb altres organitzacions polítiques i institucionals.
En aquest sentit, el SN va aprovar també un segon document més concret i que fa referència
a accions a dur a terme per part de les diferents comissions del SN.
2. Mobilitzacions de l’11 de setembre i l’1, 2 i 3 d’octubre
La Comissió d’Estratègia i Discurs va participar al grup de treball de preparació de les
mobilitzacions de l’11 de setembre i l’1, 2 i 3 d’octubre i la seva principal aportació va ser en
l’àmbit del discurs polític que havia de regir aquestes jornades. En general aquest discurs
polític es va basar en el Full de ruta de l’entitat.
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3. Manifestos
Durant els darrers mesos s’han elaborat diversos manifestos amb el discurs polític de
l’Assemblea respecte a diferents esdeveniments i dates commemoratives:
1. 15/06/2021: Manifest de rebuig a la visita del rei espanyol Felip VI
2. 11/09/2021: Manifest de la Diada Nacional de Catalunya
3. 24/09/2021: Manifest arran de la detenció del president Puigdemont a Sardenya
4. 01/10/2021: Manifest pel Primer d’Octubre
4. Argumentari per a l’elaboració de fulletons
La comissió va elaborar un document amb un argumentari actualitzat al moment polític
actual, sobretot tenint en compte l’escenari post Primer d’Octubre, que ha servit de base per
a l’elaboració de nous fulletons per les assemblees territorials.
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5. Deu anys del naixement de l’Assemblea

La comissió ha participat a l’equip de treball que ha dissenyat i organitzat els actes i accions
en el marc dels deu anys del naixement de l’entitat. La principal aportació ha estat en
l’elaboració del discurs i l’enfocament polític que caldrà que tinguin totes aquestes accions i
esdeveniments.
6. Full de ruta 2022

S’ha elaborat la ponència del Full de ruta per a l’any que ve basant-se en el document aprovat
l’any passat, que es considera plenament vigent. L’objectiu principal del document és concretar
els objectius estratègics que marcava el Full de ruta del 2021 per tal de guiar i facilitar la
programació i l’acció dels diferents nivells representatius i organitzatius de la nostra entitat.
A més de l’elaboració de la ponència proposada al Secretariat Nacional per ser debatuda, la
comissió té l’encàrrec de gestionar i negociar les esmenes que presentin tant els secretaris
nacionals en una primera fase, com les assemblees de base posteriorment.
En el document, més enllà de remarcar que l’objectiu de l’Assemblea és la independència,
proposa tres objectius estratègics a treballar durant l’any vinent. Un per cadascun dels fronts
de lluita del moviment d’alliberament nacional:
l Impulsar i consolidar el moviment popular independentista

l Incrementar la pressió sobre les institucions i sobre els partits
l Donar continuïtat a la nostra acció en el front internacional

El document també situa l’horitzó 2023 com a fita per la qual ens hem de preparar per
arribar-hi amb el màxim de mobilització. Hi ha diversos esdeveniments a l’agenda política
que, ben aprofitats, han de permetre un punt d’inflexió a la situació actual del moviment
independentista.
La ‘Dignitat nacional i memòria històrica’, el ‘Compromís amb el mandat del Primer d’Octubre’
i una ‘Estratègia de confrontació i eines del moviment civil’ són les directrius polítiques que
marca el Full de ruta per emmarcar i guiar les campanyes i les accions de l’Assemblea.
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Finalment, el Full de ruta estableix quatre àmbits de confrontació, establint com el prioritari
per l’any vinent el de la defensa de la llengua. A més d’aquest primer, caldrà treballar en la
‘Construcció i defensa de la sobirania’, la ‘Lluita per la justícia social’ i la ‘Solidaritat i front
comú contra la repressió’.
7. Fiscalització del Govern
Del posicionament aprovat el novembre de l’any 2020 pel conjunt de les sòcies i socis respecte
a les eleccions que van tenir lloc el 14 de febrer del 2021, se’n desprenia el compromís d’elaborar
un informe trimestral. Aquest informe havia d’analitzar l’acció del Govern i contrastar-la amb
el «Decàleg de principis d’acció política institucional per avançar cap a la independència».

INFORME DE GESTIÓ DEL SECRETARIAT NACIONAL

Aquesta tasca l’ha dut a terme un equip de treball amb la participació de diversos secretaris/
àries nacionals, liderat per la Comissió d’Estratègia i Discurs.
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Prèviament a l’elaboració del primer informe, aquest equip de treball va elaborar el document
“Proposta d’accions per incorporar a l’acció de Govern”, que una representació de l’entitat va
entregar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, al vicepresident, Jordi Puigneró, i al
conseller d’Economia, Jaume Giró, per tal que fossin incloses al Pla de govern per la legislatura.
Aquest document és una síntesi i actualització amb un nivell superior de concreció de les
accions recollides al Decàleg de principis d’acció política institucional.
El 14 d’octubre del 2021, més de cent dies després que s’hagués constituït el Govern de
Catalunya i que aquest hagués presentat públicament el seu Pla de govern per la legislatura,
es va presentar el primer informe de fiscalització. Aquest informe avaluava l’acció del govern
durant els seus primers mesos respecte al document de propostes d’accions que es va entregar.
També s’avaluava el Pla de govern presentat respecte al mateix document.
El 13 de gener del 2022 es va presentar l’informe corresponent al quart trimestre del 2021.
En aquest informe es va constatar que l’estratègia que el Govern de la Generalitat està
desenvolupant no és la de confrontació amb l’Estat espanyol. Es van detectar retrocessos en
els àmbits de la sobirania energètica, la justícia lingüística i la seguretat pública. En canvi, es
va valorar que en l’àmbit de la justícia social sí que hi ha hagut avanços.
Podreu trobar els informes que es vagin presentant, inclòs aquest darrer, a la pàgina web
https://fiscalitzacio.assemblea.cat/.

Tasques i projectes en curs
1. Fiscalització del govern

2. Deu anys del naixement de l’Assemblea

Valoració general

La Comissió d’Estratègia i Discurs ha treballat intensament el darrer any per aportar a
l’entitat reflexions, posicionaments i discurs davant una situació complexa del moviment
independentista. Destaquem l’aposta per un Full de ruta que, prenent com a referència el de
l’any passat, però amb un grau de concreció més elevat, se centra en allò que pot fer la nostra
entitat per avançar cap a la independència. Aquest document obre un ventall molt ampli de
possibilitats d’acció tant al Secretariat Nacional com a les assemblees de base.
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Comissió Fem República (CFR)
Introducció
La Comissió Fem República és una comissió que neix en constatar que calen accions
específiques que ens permetin construir la República Catalana des de baix, empoderant la
gent i pressionant els partits polítics catalans, és a dir, fent efectiva la República per la via
dels fets.

Objectius
L’objectiu de la Comissió Fem República és el de pensar i treballar per construir aquelles
estructures d’estat que haurien d’existir el dia que es vulgui donar efectivitat a la proclamació
de Catalunya com una estat independent.
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Des de la comissió ens focalitzarem en accions de treball que, arribat el dia D, permetin
Catalunya existir com a país.
Per assolir aquests objectius és imprescindible que convencem totes les catalanes i catalans
que l’aportació individual de cadascú de nosaltres és importantíssima i decisiva. Cal que la
nostra ciutadania entengui que en aquest estadi social i polític que estem vivint, tots nosaltres
com a persones i de forma individual som la República de Catalunya, i que el que fem en el dia
a dia, per insignificant que sembli, és clau per derrotar l’Estat espanyol.

Tasques i projectes desenvolupats
1. Campanya de Sobirania Fiscal

La campanya de Sobirania Fiscal (SF) ha seguit en la mateixa línia de treball de quan es va
iniciar al principi. Com sempre hem dit, és una campanya de llarg recorregut i de picar pedra.
Hem constatat que és una campanya que té una gran acceptació social entre l’independentisme,
però un baix seguiment, segurament per motius diversos (complexitat, por, gestors poc
implicats, mandra, etc.). On ha funcionat millor ha sigut als ajuntaments, ja que actualment
tenim uns 50 ens locals que fan SF, que és la meitat dels que la feien abans del referèndum de
l’1 d’Octubre (en un moment d’eufòria independentista).
En tot aquest temps hem pogut constatar que la SF és una acció totalment legal i segura, i
que fins i tot l’AEAT no posa cap impediment per la seva realització. La prova és que des que
l’Assemblea va tornar a impulsar la campanya, el nostre servei d’assessorament ha resolt tots
els problemes que alguns usuaris han tingut i en aquest moment no tenim cap cas que hagi
acabat amb una sanció o recàrrec.
2. Campanya Prop de casa
Amb aquesta campanya, també de llarg recorregut, hem mirat d’anar actualitzant la pàgina
web per fer-la més atractiva, i d’anar fent créixer el nombre d’empreses i comerços que hi
estan adherits (fent xerrades, notes a les AT’s, etc.). És veritat que des que es va iniciar en el
secretariat anterior, s’ha replantejat diverses vegades, sobretot per ajustar-la al reglament de
protecció de dades.
Cal dir que el dia a dia de l’Assemblea està farcit d’informacions, actes i campanyes de caire
més puntual o de curt recorregut, que per la seva immediatesa i importància tenen prioritat
en tots els aspectes.
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Creiem que aquest fet ha deixat aquesta campanya, i d’altres, en un segon terme i no s’ha pogut
desenvolupar com ens hagués agradat. Que la campanya pot funcionar ha quedat demostrat
amb la implicació dels companys de Mataró, els quals han adherit una gran quantitat de
comerços i empreses a la pàgina.
Creiem que les nostres sòcies i socis, que són un reflex de l’independentisme, haurien de
recuperar la visió estratègica independentista a mig i llarg termini, tal com es tenia abans del
referèndum de l’1 d’octubre, per si la propera declaració d’independència s’allarga més del que
voldríem. No és incompatible treballar per la consecució immediata de la independència de
Catalunya amb el treball a mig i llarg termini.
3. Suport a la patronal AnemXfeina
Actualment, la patronal AnemXfeina (AxF) està impulsant fires de consum nacional, que
creiem que estratègicament són molt necessàries per anar avançant cap a la independència
econòmica, la qual ens acosta a la independència política.
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Per tant, com que la campanya de Consum Estratègic està paralitzada als jutjats espanyols,
des de la Comissió Fem República celebrem que AxF tiri endavant aquesta iniciativa.
4. Campanya de Contractació pública nacional

Aquesta campanya preparada per la CFR pretén donar eines als ens locals per tal que puguin
contractar empreses nacionals i no haver de dependre de les empreses de l’IBEX. També pretén
exigir que el Govern de la Generalitat de Catalunya posi facilitats per tal que les empreses
catalanes puguin optar als contractes de la Generalitat.
Cal dir però, que tot i tenir tota la base legal a punt, des de la CFR no veiem viable poder
activar aquesta campanya en aquest secretariat i la deixem al “calaix” per tal que, si es creu
oportú, es pugui activar en el proper.

Tasques i projectes en curs

1. Dins de la campanya de Sobirania Fiscal, com que veiem que està funcionant als
ajuntaments, estem incidint més per aquí. S’ha demanat a les AT que demanin als seus
ajuntaments si fan SF (hi ha alguns ajuntaments que fan SF i no els tenim detectats), i
en cas que no ho facin demanar-los que s’animin a fer-la. Hem donat eines a les AT per
poder fer aquestes gestions, i des de Nacional també estem fent aquest seguiment.
Volem posar com un bon exemple la consulta popular que es va organitzar a Sant Julià
de Ramis el dia 1 d’octubre.
També pressionarem el Govern de la Generalitat per tal que posi en marxa una aplicació
que permeti que tots els organismes que formen part de la Generalitat de Catalunya
i tots els ens locals de Catalunya puguin fer totes les seves tramitacions d’impostos
pagant a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Hem pogut estudiar que aquesta
aplicació seria totalment legal i, per tant, no hi hauria d’haver cap excusa ja que és una
qüestió de voluntat política.
2. Dins la campanya Prop de casa, volem enfocar l’adhesió de comerços i empreses a
la nostra pàgina entre els nostres socis i simpatitzants. Tenim gairebé 50.000 sòcies i
socis, i uns 50.000 simpatitzants més, dels quals molts tenen comerços i empreses, i
que els pot interessar adherir-se a la pàgina Prop de casa.
També hem integrat la campanya Prop de casa dins la campanya global de sobiranies
impulsada per l’Assemblea.
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Valoració general
Aquest mandat 2020-2022 ha sigut un mandat totalment condicionat per la combinació de
la pandèmia de la Covid-19 i per la repressió de l’Estat espanyol. Això ha generat una clima de
desmobilització i desànim general dins de l’independentisme, fent molt difícil poder portar a
terme els projectes proposats per la comissió.
Tot i així, malgrat l’escenari nacional en què ens trobem, gràcies a la constància i perseverança
de la Comissió Fem República i del grup de treball de la campanya de Sobirania Fiscal, s’ha
aconseguit generar un debat nacional sobre la Sobirania Fiscal a tots nivells: als mitjans de
comunicació, a la població en general, a alguns partits polítics, ajuntaments, a altres entitats
independentistes, i fins i tot al Govern de la Generalitat.
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Per la situació nacional que ens trobem, valorem positivament la tasca realitzada per la CFR,
però realment hem quedat lluny dels objectius que al principi del mandat ens havíem marcat.
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Comissió de Gestió Econòmica i Administrativa (CGEA)
Introducció
La Comissió de Gestió Econòmica i Administrativa és la fusió de dues comissions, l’Econòmica
i l’Administrativa, duta a terme durant el present mandat.
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 CGEA són: els recursos humans, la informàtica, la comptabilitat,
marxandatge, 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·lectual.

Objectius
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1. Informàtica
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l Canvi del servidor de correu

l Desplegament d’una nova intranet
l Formació
2. Arxiu històric

3. Recursos humans

4. Organització del CAB i l’AGO
5. Economia

l Estudi de la situació econòmica de l’entitat
l Marxandatge
l Socis

6. Assemblees de base
7. Protocol

Tasques i projectes desenvolupats

1. Canvi del servidor de correu i desplegament d’una nova intranet

Al CAB del 2019, vam rebre l’encàrrec de canviar el sistema de correu i desenvolupar una
nova intranet interactiva. Després d’un treball de posada en comú entre SN, AB, tècnics i l’AS
d’Informàtica, vam començar a buscar el programari que ens pogués cobrir les necessitats
detectades. Des de fa gairebé dos anys, hem estat treballant per desplegar les dues solucions,
que estan entrellaçades, amb l’ajuda de l’AS d’Informàtica.
La migració del correu es va fer a mitjans de novembre i el desplegament de la nova intranet
s’ha fet durant el primer trimestre. També s’han fet les formacions necessàries. La nova
intranet passarà a ser un espai de trobada, treball en grup i compartició d’experiències, tant
per al Secretariat Nacional com per a l’equip tècnic i les assemblees de base. A partir d’aquí, ja
no cal recórrer a mitjans externs, i garantim la confidencialitat i la seguretat.
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2. Formació en seguretat Informàtica
S’han fet diverses formacions en seguretat informàtica al Secretariat Nacional, a l’equip tècnic
i a les assemblees de base.
3. Arxiu històric
Continuant amb la feina endegada per anteriors mandats, hem contactat amb experts en
arxivística de l’Arxiu Nacional de Catalunya i del Museu d’Història de Catalunya per definir un
pla d’arxiu i de col·laboració, per tal d’inventariar i recopilar tot el material de l’Assemblea, tan
digital com físic. El manteniment de l’arxiu anirà a càrrec de l’equip tècnic amb la col·laboració
puntual de voluntaris experts en la matèria. Més endavant, estudiarem la possibilitat d’afegirhi material generat per les AB.
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4. Recursos humans

Dins de la previsió de riscos, s’ha dut a terme un estudi de riscos psicosocials de l’equip tècnic.
Aquests estudis tenen com a objectiu detectar les situacions de risc, fatiga o estrès que es
puguin donar en l’entorn laboral. Amb el resultat de l’estudi, s’ha posat en marxa un comitè
format per tècnics, SN i el gerent, que s’encarregarà d’anar millorant les condicions de treball
i el clima social.
Aquest estudi s’haurà d’anar repetint periòdicament per anar detectant-ne l’evolució.
Com és habitual, la CGEA participa en la selecció de personal, elaborant les ofertes de feina,
seleccionant CV i participant en les posteriors entrevistes, junt amb gerència i els coordinadors
de les comissions i els caps dels departaments implicats.
5. Organització del CAB, AGO i procés electoral

Com cada any, la CGEA s’ha encarregat d’organitzar el Consell d’Assemblees de Base (CAB) i
l’Assemblea General Ordinària (AGO) junt amb sengles equips de treball formats per uns vint
membres del Secretariat Nacional i de l’equip tècnic.
En aquest mandat s’ha aconseguit establir un calendari perpetu que, adaptant-se a les
circumstàncies de cada any, permet elaborar el calendari corresponent. Això ens ha permès
poder establir amb prou fiabilitat les dates del CAB i de l’AGO d’enguany amb força antelació,
per tal de facilitar-ne l’organització i la cerca de l’espai per part dels tècnics.
També ens hem encarregat de l’organització dels diversos processos electorals, tant regionals
com nacionals.
6. Economia

Enguany, per a la campanya de venda de samarretes de l’11-S i l’1-O, s’ha fet un seguiment
molt proper de les comandes de les AT i de l’evolució de les vendes de la botiga de Nacional i
per internet. Fruit d’això, s’ha aconseguit ajustar molt la producció a les vendes finals, reduint
l’excés d’estoc que ens havia penalitzat els dos anys anteriors.
S’ha adquirit un nou programari per gestionar la botiga de marxandatge per tal de facilitar la
gestió, tant dels departaments interessats com de les AB i dels clients.
S’ha activat el call-center d’atenció a socis per actualitzar les dades disponibles. Paral·lelament,
s’ha contractat el servei d’una empresa de telemàrqueting per aconseguir que simpatitzants
passin a ser membres de ple dret.
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7. Assemblees de base
Junt amb la CAT (Comissió d’Accions al Territori), s’han elaborat uns protocols per a la
renovació dels càrrecs de les territorials, per servir de guia als nous càrrecs territorials. També
s’ha elaborat una guia per als secretaris del sector territorial que els serveixi per ajudar les
seves AT. Aquest protocol està disponible a la nova intranet.
D’altra banda, junt amb la CAT, hem gestionat la fusió d’algunes AT que estaven inoperants,
adequant l’estructura a la realitat.
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8. Protocol
Hem mantingut, actualitzat i ampliat la base de dades de protocol i hem prioritzat les entitats
segons la proximitat a la causa i a l’Assemblea, amb l’ajuda de la CIP (Comissió d’Incidència
Política). Hem muntat i coordinat els dispositius que han estat necessaris a diversos actes,
com per exemple el de l’acte polític del maig, l’11 de Setembre i l’1 d’Octubre. Aquesta tasca
inclou la prèvia de selecció, enviament d’invitacions, inscripcions i seguiment, muntatge
d’equips i la gestió en el moment dels actes. Hem avaluat la gestió de cada dispositiu i hem
inclòs les millores als informes de cada tipologia d’acte perquè ens serveixin de guia en altres
ocasions.
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Tasques i projectes en curs

1. Adaptació i ampliació de la nova intranet amb noves funcionalitats.
2. Canvi de l’actual programari de gestió ancDB.
3. Desplegament de l’arxiu històric.

4. Millora de les condicions laborals i del teletreball.

Valoració general

Les tasques de la CGEA, com que estan lligades al funcionament intern de l’entitat, són
cícliques: organització del CAB, de l’AGO, de les eleccions, atendre els recursos humans, la
informàtica, els proveïdors, l’economia, etc.
Considerem que amb el canvi de correu i, sobretot, amb el desplegament de la nova intranet,
hem aconseguit un canvi radical que permetrà a tot els estaments de l’estructura de
l’Assemblea (Secretariat Nacional, assemblees de base, equip tècnic) treballar d’una manera
més professionalitzada, segura i eficient. Era una empresa que feia anys que perseguíem i
que ara hem aconseguit, motiu pel qual ens podem felicitar. Quedarà pels propers mandats
decidir si aquesta intranet o una part d’ella es fa extensible als membres de ple dret que hi
vulguin participar.
Els canvis en la informàtica no es podran aturar aquí i caldrà anar analitzant l’adopció d’una
nova eina de gestió més moderna que faciliti el dia a dia de les assemblees de base i l’equip
tècnic.
D’altra banda, cal seguir tenint cura del nostre equip tècnic i acompanyar-lo en la seva
professionalització i desenvolupament i en el seu benestar.
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Comissió de Gestió Jurídica i Seguretat (CGJS)
Introducció
La Comissió de Gestió Jurídica i Seguretat ha realitzat les tasques ordinàries corresponents,
incloent atendre consultes jurídiques, realitzar els informes requerits i que són de la seva
competència, procurar que els nostres processos s’ajustin a la nostra normativa interna i
externa, defensar, des del punt de vista tècnic-jurídic, els interessos de l’Assemblea davant de
les administracions que han pretès limitar l’exercici de la seva activitat i davant les demandes
i denúncies presentades per organitzacions unionistes; i finalment, traslladar la informació
de l’acció jurídica de l’Assemblea a la comissió i equip de comunicació de l’entitat perquè en
facin la difusió necessària.

Objectius
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1. Col·laborar en l’obtenció de cobertura legal i suport econòmic (via la Caixa de Solidaritat)
a les persones represaliades dins la causa general contra el moviment independentista
català.
2. Defensar els interessos de l’Assemblea davant les administracions que han pretès
limitar l’exercici de la nostra activitat i per tant, dels drets fonamentals com el de reunió
i associació.
3. Defensar els interessos de l’Assemblea davant les demandes i denúncies presentades
per organitzacions unionistes.
4. Informar de l’acció jurídica en defensa dels drets civils i polítics que desenvolupa
l’Assemblea.

Tasques i projectes desenvolupats

1. Enllaç entre el Secretariat de l’Assemblea i la Caixa de Solidaritat

La comissió ha participat en reunions de coordinació amb la Caixa de Solidaritat, tant per
valorar l’actuació quotidiana de suport al finançament de les defenses legals de les persones
represaliades, com en casos de repressió econòmica (fiances i multes).
2. Coordinació de la presentació al TSJC de quinze recursos contenciosos administratius
contra la JEC i tres recursos d’empara al TC per la prohibició de 15 concentracions durant
la campanya electoral
La CGJS ha coordinat i organitzat la presentació al TSJC de quinze recursos contenciosos
administratius contra les resolucions dictades per la Junta Electoral Provincial de Barcelona
durant la campanya electoral de les eleccions autonòmiques del 14 de febrer de 2021, en
les quals varen prohibir-se quinze concentracions sense cap mena de fonament legal. Tres
d’aquests recursos van ser desestimats per tres sentències dictades per la secció cinquena de
la sala contenciosa administrativa del TSJC, amb el vot unànime de tots els magistrats i totes
les magistrades, simplement i única pel fet de no haver-se comunicat els actes a l’Administració
amb una antelació de 10 dies (van comunicar-se nou i sis dies abans, respectivament), sense
ni tan sols referir-se al contingut electoral.
El TSJC coneix que, segons la normativa vigent i la jurisprudència existent, no pot considerar
que l’exercici pacífic del dret de reunió estigui sotmès a cap mena d’autorització i que la
comunicació prèvia a l’Administració no és requisit per poder dur-lo a terme. Per tant, per
poder validar la prohibició, aplica la Llei 17/1976, anterior a la Constitució espanyola i que
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va ser derogada per l’actualment vigent Llei Orgànica 9/1983, del 15 de juliol, reguladora
del dret de reunió. En conseqüència, des de la CGJS, entenem que el TSJC ha vulnerat el
dret fonamental de reunió contingut a l’article 21 de la Constitució espanyola i a l’article 11
del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, així
com el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, reconegut a l’article 24 de la Constitució
Espanyola. Per la qual cosa, l’Assemblea ha interposat tres recursos d’empara al Tribunal
Constitucional que en aquests moments estan pendents d’admissió.
A més a més, la CGJS està coordinant i organitzant la presentació i seguiment al TSJC de
dos recursos contenciosos administratius ordinaris contra una resolució sancionadora de la
JEPB. La defensa jurídica de tots aquests procediments està sent realitzada per advocacia
voluntària contactada per la CGJS.
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3. Coordinació amb l’equip d’advocats que exerceix l’acusació popular per la violència
policial de l’1-O
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La CGJS es coordina amb l’equip d’advocats que, en representació de l’Assemblea, exerceixen
l’acusació popular contra els policies responsables de la violència policial en el referèndum de
l’1 d’Octubre a la ciutat de Barcelona.
4. Coordinació de la defensa de l’Assemblea en els processos oberts contra Consum
Estratègic
La comissió es coordina amb els equips d’advocats que defensen l’Assemblea en l’expedient
sancionador obert a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), i en el
judici al jutjat mercantil número 11 de Barcelona, per la campanya de Consum Estratègic.
5. Redacció de la secció d’acció jurídica del nou web de l’Assemblea “Independència és
Llibertat”
La comissió ha redactat la secció d’acció jurídica del web de l’acció antirepressiva de
l’Assemblea “Independència és Llibertat” (repressio.assemblea.cat).

Tasques i projectes en curs

1. Continuar treballant en l’assessorament i guia en matèria de defensa dels drets
fonamentals de reunió i llibertat d’expressió per tal que les assembles de base i, en
general, les persones associades, 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 conjuntes destinades a la protecció i assoliment dels fins de l’Assemblea i la
defensa dels drets de les persones que en són membres.
3. La CGJS coordina i organitza la tramitació de la impugnació de vuit sancions
administraves (multes) del Departament d’Interior de la Generalitat contra socis que
van participar a una acció reivindicativa a la seu de la UE a Barcelona.

Valoració general
La Comissió valora molt positivament l’acció jurídica ofensiva desenvolupada en l’àmbit
de la vulneració del dret de reunió per part de la Junta Electoral, i destaca que aquesta ha
estat feta gràcies a la col·laboració desinteressada de l’advocacia voluntària. També valora
positivament que l’acció antirepressiva de l’entitat tingui una millor difusió amb el nou web
“Independència és Llibertat”, i l’avenç en l’acció de l’acusació popular per la violència de l’1
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d’Octubre als col·legis electorals de Barcelona. Cal incrementar la difusió de l’acció jurídica
externa de l’entitat per tal que la coneguin millor les assemblees de base, les sòcies i socis i el
conjunt de la ciutadania.
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Comissió d’Incidència Internacional (CII)
Introducció
La CII dirigeix i planifica tota acció del front internacional de l’Assemblea amb el suport de les
assemblees exteriors i de l’oficina internacional. Aquest front és cabdal per a la difusió de la
nostra causa i per aconseguir suports internacionals en tots els àmbits socials i polítics.

Objectius
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Promoure la creació de les condicions polítiques necessàries per al reconeixement
internacional de la República Catalana roman l’objectiu principal de la Comissió d’Incidència
Internacional, a través de la tasca de denúncia i desgast de la imatge internacional del règim
espanyol, presentant-lo a la comunitat internacional i l’opinió pública internacional com un
règim cada cop més autoritari i antidemocràtic pel que fa a les nacions sense estat, entre
d’altres. Alhora, a través de l’establiment i la consolidació d’aliances i vincles a l’exterior amb
altres organitzacions de nacions sense estat, i de partits i sectors socials i polítics disposats a
donar suport a Catalunya en la seva lluita per esdevenir un estat independent.
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Els objectius i les actuacions de la comissió es basen en els següents punts:

1. Incrementar l’impacte mediàtic i comunicatiu internacional en relació a la situació
política a Catalunya i la repressió de l’estat
2. Incrementar la incidència internacional, les accions de denúncia i de reivindicació del
dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya a l’exterior
3. Apoderament i suport a les assemblees exteriors

4. Difusió interna i a nivell nacional de l’activitat internacional de l’Assemblea

Tasques i projectes desenvolupats

1. Campanyes i accions comunicatives i de conscienciació

S’han portat a terme diversos projectes, iniciatives i accions comunicatives sobre la
causa independentista i de denúncia de la repressió de l’estat, o bé orientades al públic
internacional, o bé amb un contingut o component internacional. Destaquen la campanya pel
Vot Exterior (gener 2021), la campanya per xarxes socials, audiovisual i premsa internacional
#DefendCataloniaSaveEU (març 2021), el manifest internacional de suport a Catalunya i
denúncia de la repressió impulsat per l’Assemblea i signat per 120 personalitats internacionals
(maig 2021), l'elaboració de flyers actualitzats en anglès, castellà, alemany i francès “Per què
la independència?” (juliol 2021), l’acte de solidaritat i germanor amb el poble del Rif en el
centenari de la independència de la República Popular del Rif (juliol 2021), l’elaboració d’una
carta de denúncia internacional sobre el cas del Tribunal de Cuentas contra l’Acció Exterior del
Govern i el Diplocat (2011-2017), signada per 300 acadèmics i pendent de publicació.
S’ha reactivat el servei de Newsletter internacional, el qual per regla general s’envia un cop a
la setmana. La OI elabora un recull setmanal de premsa internacional, es gestiona i actualitza
el web internacional int.assemblea.cat, i es gestionen les xarxes socials de l’entitat (twitter,
facebook, telegram, instagram).
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2. Projectes i accions d’incidència i advocacy internacional
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S’ha reforçat i consolidat la presència de l’Assemblea a trobades i fòrums d’organismes
internacionals. Pel que fa a Nacions Unides, s’ha presentat documentació i recomanacions
per escrit sobre la vulneració de drets humans per part de l’Estat espanyol contra el poble de
Catalunya, en col·laboració amb altres entitats internacionals, en el marc de la 46 i 47 Sessions
del Consell de Drets Humans de Nacions Unides (març i juliol 2021). També pel que fa a
Nacions Unides es va participar en el Fòrum Europeu en Minories Nacionals de l’ONU (octubre
2021), així com en el Fòrum Global en Minories Nacionals de l’ONU (desembre de 2021). Pel
que fa a la Organització per a la Seguretat i la Cooperació d’Europa (OSCE), s’ha participat en
tres conferències internacionals (abril, juliol i octubre de 2021).
En l'àmbit de la Unió Europea, s’ha fet seguiment de la Iniciativa Ciutadana Europea i el recurs
presentat davant del TGUE, s’han enviat comunicacions i documentació sobre la situació a
Catalunya a la presidenta de la Comissió Europea i al president del Parlament Europeu (març
2021), al Ministeri d’Exteriors d’Eslovènia i a la Delegació d’Eslovènia davant la UE amb motiu
de la seva presidència rotatòria del Consell de la UE (juliol 2021), i s’ha mantingut comunicació
i enviat informes i documentació al grup Ad Hoc del Consell Econòmic i Social d’Europa en
matèria de rule of law i drets fonamentals amb motiu del seu country visit a l’Estat espanyol
per a investigar la situació al terreny (octubre 2021). S’ha organitzat una conferència online
en el marc de la Conferència pel Futur d’Europa de la Comissió Europea, sobre ús de fake news
i discurs d’odi contra Catalunya (octubre 2021).
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Pel que fa al Consell d’Europa i òrgans vinculats, s’ha anunciat la presentació d’un recurs
davant el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg contra la sentència del TS contra Jordi
Sànchez, obtenint missatges de solidaritat i suport de diversos representants polítics
de França i Irlanda (Setembre 2021). S’han enviat cartes de presidència i informes a l’Alta
Comissionada de Drets Humans del Consell Europa Dunja Mijatovic (juny 2021), i s’han
enviat comunicacions i documentació a tots els diputats que van votar la resolució aprovada
per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa sobre la qüestió catalana i la repressió
espanyola (juliol 2021).
En col·laboració amb UNPO, s’ha participat en el curs de formació a Estrasburg per a joves
líders de nacions sense estat (setembre 2021) i s’han portat a terme altres diverses iniciatives.
S’han preparat i acompanyat els desplaçaments a l’exterior de la presidenta de l’Assemblea a
Sardenya (novembre 2021), Occitània (novembre 2021) i Escòcia (desembre 2021).
3. Accions de suport a les Assemblees Exteriors

S’ha donat suport a la dotzena d’actes organitzats arreu del món per les AE en el marc de
la Diada, així com per a la Catalan Week (5-14 d’octubre), i s’ha donat suport tècnic per a
l’organització, producció i cobertura dels 12 actes realitzats, en 6 idiomes, actes telemàtics
i alguns presencials. Els vídeos dels actes han generat un total de 3.972 visualitzacions, i un
impacte potencial de 2.433 usuaris a Facebook. La Catalan Week ha generat un total de 1.374
tuits originals, dels quals 93 amb enllaç i 20.496 retuits.
S’ha donat assistència i suport tècnic, comunicatiu, xarxes socials, logístic i a nivell de
comptabilitat i accés a les bases de dades de les assemblees exteriors.
4. Congrés d’Independències Unilaterals
Els dies 7 i 8 de maig, des de la CII i la OI es va organitzar el primer Congrés Independències
Unilaterals, un esdeveniment internacional online concebut amb l’objectiu d’estudiar els
processos d’independència de les repúbliques bàltiques i d’Eslovènia. Es va comptar amb
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ponents catalans i internacionals, incloent líders polítics i civils que van tenir un paper
protagonista en aquests processos històrics.
Els continguts de les sessions i els temes abordats van donar peu a l’elaboració del Llibre
Blanc del Congrés d’Independències Unilaterals, d’un flyer informatiu amb les principals
conclusions del Congrés, i un vídeo de 7 minuts. Aquests materials s’han ofert i dut a terme
xerrades informatives a les AB i s’han venut nombrosos exemplars de la versió impresa del
Llibre Blanc.
5. Altres
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Des de la CII i la OI, amb la col·laboració de les assemblees exteriors, es va organitzar
l'International Meeting Point a Plaça Catalunya en el marc de la Diada. Amb el CIEMEN es va
organitzar un bloc internacional a la capçalera de la manifestació. També, es va col·laborar
i participar activament en la organització de la Conferència Nacional Antirepressiva del 2
d’octubre, i es van organitzar els aspectes internacionals de l’Assemblea General Ordinària del
mes de maig.

T
N
L
E L
A
M
B
U
E
C
R
O
T
D E
D

Tasques i projectes en curs

1. Advocacy i comunicació internacional

1.1. Accions i projectes dins del conveni d’assistència tècnica anual amb UNPO (tot
l’any).
1.2. Carta internacional acadèmics pel cas del Tribunal de Cuentas contra Acció Exterior
del Govern (quan hi hagi novetats noticiables sobre el cas, idealment primer trimestre
2022).
1.3. Organismes internacionals: participació regular en fòrums de NU, OSCE, etc. amb
intervencions orals i presentació de documents escrits.
1.4. Organismes internacionals: comunicació i reunions, especialment en matèria de
drets fonamentals.
1.5. Accions comunicatives: Newsletter, recull setmanal de premsa internacional, web
internacional i gestió xarxes socials.
2. Accions amb les assemblees exteriors

2.1. Organització de la Catalan Week (tardor 2022).

2.2. Dues rondes de formacions, en el marc del conveni amb UNPO (juny i octubrenovembre de 2022).
2.3. Seguiment, assessorament i assistència en accions d'advocacy i organització
d’esdeveniments (tot l’any).
2.4. Assistència i suport tècnic, comunicatiu, logístic, renovació de juntes, i
l'assessorament en comptabilitat i accés a les bases de dades de les assemblees
exteriors (tot l’any).
3. Accions de component internacional implementades en territori català:
3.1. Participació en el desè aniversari de la creació de l’Assemblea (durant tot l’any).
3.2. Participació en la Via Pirinenca (primer semestre de 2022).
3.3. Aspectes internacionals de l’AGO i Diada 2022 (març i setembre de 2022).
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3.4. Participació de representants de l’Assemblea en les comissions de treball i sessions
del Consell de la Catalunya Exterior (durant tot l’any).
3.5. Xerrades al territori i accions de difusió del Llibre Blanc del Congrés d’Independències
Unilaterals (tot l’any).

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 sinergia
existent entre les assemblees exteriors, l’oficina internacional i la pròpia comissió.
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Tot i que entenem que l’impacte de la crisi sanitària i econòmica ha afectat de forma
important l’Assemblea i els seus recursos, i per tant també la nostra capacitat d’incidència
en àmbit internacional, pensem que el balanç ha estat molt positiu, havent incrementat de
forma substancial el nivell d’activitat i accions en relació al període anterior i treballant per
incrementar-lo encara més en el proper període.
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Comissió d’Incidència Política (CIP)
Introducció
La naturalesa de la Comissió d’Incidència Política (CIP) relaciona dos conceptes claus per a
l’acció de qualsevol organització, sigui d’abast nacional o territorial. La nostra tasca es basa
en les relacions polítiques i en una orientació, partint del pragmatisme sorgit de les relacions
polítiques, de l’estratègia de l’Assemblea.
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Som coneixedors i coneixedores que la comissió que assumeix de forma essencial el dibuix de
l’estratègia de l’entitat és la Comissió d’Estratègia i Discurs (CED), sovint el nostre paper és
treballar plegats per poder portar l’estratègia a la pràctica. Aquest és un paper que compartim
amb altres comissions com la Comissió de Comunicació o la Comissió Fem República.
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Sigui com sigui, les competències de la CIP ens porten a mantenir relacions polítiques
continuades que afecten l’estratègia de l’entitat i que requereixen una estratègia pròpia per
tal que no esdevinguin fútils. Per aquest motiu, gràcies a la feina feta per la CED en la redacció
del Full de ruta aprovat a l’AGO passada, estem gestant una estratègia multilateral de relacions
polítiques: el Moviment Popular Independentista.

Memòria de projectes

1. Les sobiranies de ruptura dins d’Eines de País

Independència és no dependre. Partint d’aquesta base és important que el Moviment Popular
Independentista treballi per la no-dependència (la sobirania) i la construcció nacional i
republicana, de forma continuada.
Prioritzar un determinat consum, mantenir una estratègia de ruptura amb l’IBEX-35 o les
estructures del Règim del 78, enfortir la necessitat de la independència per respondre a cada
agressió de l’estat opressor sobre els interessos de les nostres classes treballadores i populars
o el progrés nacional… Cal construir un discurs que acabi generant la idea força que només
amb la independència, és a dir, amb la ruptura del Regne d’Espanya, hi ha futur.
Per això, la CIP es planteja la necessitat d’impulsar una campanya rupturista i sobiranista
per la independència i la construcció nacional. I aquesta campanya no pot ser impulsada
només per l’Assemblea sinó que haurà de preveure espais per a les grans organitzacions del
moviment, és a dir, per al Moviment Popular Independentista dels Països Catalans.
Més enllà d’aquesta estratègia de renovar el posicionament de l’Assemblea en el si del MPI que
ens permetrà treballar aquesta campanya, tenir discurs ens permet arrossegar cap a posicions
de denúncia en clau independentista a organitzacions no explícitament independentistes.
Un bon inici per a aquesta campanya és el posicionament que vam impulsar per donar
resposta rupturista i sobiranista a la pujada de preus de la llum, que va aconseguir el suport
de 25 entitats de primer nivell del país.
Aquesta campanya no tindria sentit si no s’emmarca en el si d’una gran campanya d’acció
republicana i popular, per la ruptura amb l’Estat espanyol, en aquest cas. Per això hem aprofitat
l’enfocament nou de la campanya d’Eines de País per incloure aquests tipus de gestos.1

1

Més informació a: https://einesdepais.cat/
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2. El Moviment Popular Independentista o Front Popular del Moviment:
“És funció de la societat civil bastir una xarxa d’entitats i plataformes civils,
tan àmplia com sigui possible, per acordar una estratègia conjunta
i uns objectius definits que permetin actuar coordinadament
per assolir les fites marcades.”
Paràgraf 115 del Full de ruta de l’Assemblea Nacional Catalana (2020-2021)

INFORME DE GESTIÓ DEL SECRETARIAT NACIONAL

El Moviment Popular és l’estratègia multilateral de relacions polítiques, socials i associatives
que regeix l’actuació de la CIP des de l’aprovació del darrer Full de ruta de l’entitat. Es basa
en la necessitat de constituir un marc de relacions que ens permeti incidir més i millor en la
realitat política del país, combatent les dinàmiques aïllacionistes que actuen com a temptació
davant la dificultat d’arribar a acords i passant de nou el focus del moviment independentista
a les entitats de la societat civil.
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La CIP és perfectament coneixedora de l’existència d’espais de treball multilateral a l’àmbit
territorial (taules, plataformes...) però considera interessant desplegar una estratègia
focalitzada en el moviment popular que organitzi només les organitzacions civils i el teixit
independentista no partidista, en un intent d’arrossegar els altres fronts del moviment cap a
la ruptura.
Per tant, l’aposta exigeix organitzar les relacions polítiques amb el MPI en tots els àmbits per
tal de pressionar millor. Una estratègia que requereix interlocució continuada amb els partits
(màxims exponents del front institucional) però que ens torna a posicionar i ens enforteix a
l’hora de parlar amb ells.
Aquest espai ens permet alhora treballar grans campanyes de país hegemòniques i ens
situa a la centralitat política i mediàtica del nostre procés d’alliberament nacional, donant
una resposta independentista i rupturista a les inquietuds quotidianes de la ciutadania de
Catalunya.
Aquesta lògica ja s’ha treballat en campanyes com Eines de País o Alcem-nos de forma bilateral.
Ara plantegem la necessitat d’impulsar una primera campanya en clau de construcció de
sobiranies (sempre des d’aquesta estratègia de MPI).
Des de la CIP apostem perquè el territori reuneixi els principals actors polítics de caire civil
per bastir aliances que vagin més enllà de les dinàmiques internes de les organitzacions. Amb
aquest contrapoder popular al front institucional del moviment, volem obrir escletxes que
ens permetin treballar un embat contra l’estat, gestat sempre des dels carrers d’aquest país.
3. Participació i coordinació amb la Taula Social de l’Assemblea

Amb la Taula Social, l’Assemblea disposa d’una eina d’incidència davant de l’emergència
social i nacional...
l Evidenciem la fallida de l’Estat espanyol de dret, democràtic i social amb les constants
vulneracions de drets.
l Donem suport a les iniciatives on gent de l’Assemblea hi és i potenciem alternatives
republicanes.
l Fem créixer les aliances i cooperació amb entitats, col·lectius i grups professionals
d’arreu del país. Construïm la xarxa independència.
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La CIP participa de la Taula Social de l’Assemblea Nacional Catalana gràcies a la SN Isabel
Brugué, des d’allà complementem la campanya de les Sobiranies per la Ruptura amb
alternatives treballades amb persones expertes. Arran d’aquesta feina de picar pedra tindrem
tant fases resolutives per treballar la idea de sobiranies com un argumentari en clau social.
4. Alcem-nos per la República Catalana
“Alcem-nos!” és la campanya compartida entre la Intersindical-CSC i l’Assemblea Nacional
Catalana. Aquesta campanya permet treballar al llarg de l’any la necessitat de fer sindicalisme
des de l’independentisme, bastint una alternativa als dos sindicats del règim que busqui
esdevenir majoritària.
Per això des de l’ANC i la Intersindical normalitzem el fet de treballar des dels centres de
treball per la independència de Catalunya i consolidació d’un marc de relacions laborals
català. Aquesta campanya es va desplegar de forma desigual al voltant del primer de maig, el
3 d’octubre i 8 de novembre.
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Ras i curt, “Alcem-nos!” és una campanya per la sobirania sindical
que ofereix una alternativa independentista i majoritària

5. Altres actuacions de CIP

La CIP duu a terme actuacions al voltant de les relacions polítiques més rutinàries: tasques
de protocol, muntatge conjunt d’actes amb participació d’entitats alienes a l’Assemblea,
representació de l’Assemblea en actes d’entitats i espais aliats, acompanyaments a judicis…
Algunes de les més rellevants són:

l La composició del calaix de l’11 de Setembre

l La preparació de la manifestació del 3 d’octubre

l La preparació del tram independentista en defensa de la llengua i l’escola catalana
l El protocol en actes com el de l’AGO de l’any passat i el d’aquest any
l Tasques de reunió i per generar consensos amb les entitats del país
l Coordinació continuada amb diversos col·lectius

Valoració general

Aquest mandat ha estat molt marcat per la pandèmia i per la manca d’una estratègia majoritària
per la ruptura amb l’Estat espanyol, des de la CIP creiem que la situació és reversible. La
gripalització de la Covid-19 i les oportunitats d’entesa sota el paraigua de l’acumulació de
forces que representa el Moviment Popular Independentista poden ser l’escletxa que permeti
preparar un nou embat contra l’Estat.
Ara bé, hem de treballar fort per posar fi a aquesta etapa de desafecció fruit de la frustració
de no haver pogut gestionar la victòria en el referèndum del Primer d’Octubre. Segons el
criteri de la CIP, cal fixar un horitzó i una estratègia majoritària (si és possible, unitària) per
la ruptura.
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Comissió de Mobilització (CM)
Introducció
Per definició la Comissió de Mobilització ha de proposar, definir, produir i realitzar les
mobilitzacions impulsades per Nacional, a més a més de dotar d’eines a les AB perquè puguin
dur a terme les mobilitzacions que, impulsades per elles mateixes o coordinades per la CAT,
creguin convenients en el seu àmbit.

Mobilitzacions
La tasca de la comissió es pot dividir en cinc tipus de mobilitzacions o accions.
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l Grans fites anuals de l’Assemblea. Evidentment estem parlant de la Diada, l’1 d’Octubre
i l’acte final de l’AGO.
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l Mobilitzacions i actes propis. Són les accions portades a terme per l’Assemblea per
posar de manifest la seva posició sobre un determinat tema, així com les que es podrien
inserir en les campanyes dissenyades per la CC, CAT i CAS.
l Suport a actes de les AB o d’altres organitzacions. Igualment en casos concrets
col·laborem en la preparació de mobilitzacions liderades per les AB que s’inscriuen en
les campanyes de Nacional.
l Mobilitzacions reactives. Són aquelles convocades per donar resposta o posicionar-se
davant d’esdeveniments puntuals.
l Altres accions. Rodes de premsa fora de la seu nacional, suport logístic a les paradetes
promogudes per Nacional, etc.
El detall de les mobilitzacions i accions que s’han dut a terme des de l’anterior AGO són al
punt ulterior de Cronologia d’actes i fites.

Projectes en curs

Com a projectes en curs cal destacar la participació de la comissió en dos esdeveniments
importants com són:
l La Via Pirinenca que consistirà en il·luminar tres-cents cims del Pirineu el dia 2 de juliol.
En aquest projecte la comissió hi participa conjuntament amb altres comissions, així
com AT, AB, la FEEC i Gure Esku.
l Actes del 10è aniversari. També en combinació amb d’altres comissions, s’ha preparat
el marc en el què s’han d’inscriure tots els actes que es facin arreu del país amb aquest
propòsit.

Cronologia d’actes i fites
1. Grans Fites Nacionals
30 de maig del 2021 – Acte polític de cloenda de la IX AGO 2021 a Cornellà.
11 de Setembre del 2021 – Diada nacional de Catalunya, que el 2021 va consistir en una sèrie
d’accions i actes que incloïen l’11-S i l’1, 2 i 3 d’octubre. De manera molt resumida s’inclourien
en aquest punt les següents accions:
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l 08 juliol 2021 – Presentació de la Diada i Primer d’Octubre a l’Institut Pau Claris.
l 22 juliol 2021 – Presentació samarreta al tall de Meridiana.
l 28 juliol 2021 – Presentació mobilitzacions Primer d’Octubre a pl. Catalunya.
l 11 setembre 2021 – Manifestació de la Diada.
l 01 octubre 2021 – Acte a Illa i marxa de cotxes a Figueres.
l 01 octubre 2021 – Acte a Figueres.
l 02 octubre 2021 – Suport a les marxes organitzades per les AT.
l 03 octubre 2021 – Suport a la manifestació organitzada pel Barcelonès.
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03 abril 2022 – Acte polític posterior a l’AGO.

2. Accions reactives i acompanyaments a represaliats
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Motivades per diferents esdeveniments sobrevinguts:

l 05 març del 2021 – Acte de rebuig a la visita del rei espanyol a la SEAT.

l 16 juny del 2021 – Acte de rebuig a la presència del rei a Catalunya. Hotel Vela.
l 18 juny del 2021 – Acte de rebuig a la visita del rei al MWC.

l 21 juny del 2021 – Acte de rebuig a la presència del president espanyol P. Sánchez al
Liceu.
l 01 juliol del 2021 – Acte de rebuig a la presència del rei als Premis Princesa de Girona.
l 24 setembre del 2021 – Acte de rebuig a la detenció del MHP Puigdemont a Sardenya.
l 18 desembre del 2021 – Participació amb columna pròpia a la concentració de Som
Escola.
l 11 gener del 2022 – Concentració davant de la Delegación del Gobierno per les
declaracions en seu judicial sobre els atemptats del 17 d’agost del 2017.
Motivades per acompanyaments a vistes o declaracions de diferents represaliats:

l 02 març del 2021 – Acompanyament al Judici als Síndics 1-O a la Ciutat de a Justícia.
l 22 febrer del 2021 – Acompanyament a Marcel Vivet al TSJC.

l 17 juny del 2021 – Acte suport a Marcel Vivet a plaça Sant Jaume.

Podem dir que la pràctica totalitat dels actes d’acompanyament a represaliats han comptat
amb la presència de SN i/o càrrecs orgànics de l’Assemblea. Però en aquesta petita relació
només es mostren aquells en els què s’ha participat d’alguna manera en la producció de l’acte
des de la comissió.
3. Mobilitzacions i actes propis
A més a més, cal esmentar les tasques necessàries per portar a terme altres actes programats
per destacar diferents aspectes polítics i posicionaments de l’Assemblea:
l 12 febrer del 2021 – Desplegament estelada gegant davant les quatre columnes de Puig
i Cadafalch.
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l 15 febrer del 2021 – Acte post eleccions 14-F a Sant Jaume.
l 28 febrer del 2021 – Acte a plaça Catalunya per reclamar la validesa del 52%.
l 09 març del 2021 – Acte de denúncia pel suplicatori davant oficina de la UE.
l 16 maig del 2021 – Acte “Per un Govern del 52% per la Independència” a plaça Sant
Jaume.
l 02 de juliol del 2021 – Presentació de la Via Pirinenca il·luminant la silueta del Pedraforca.
l 20 setembre del 2021 – Acte de commemoració del 20-S i presentació del recurs de
defensa de Jordi Sànchez.
l 12 febrer del 2022 – Concentració al Parlament «Fins quan?»
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4. Suport a actes i accions d’AB i entitats externes
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En aquest apartat cal destacar el suport continuat al tall de Meridiana Resisteix, en especial el
suport administratiu de les comunicacions a la DGAS, respostes a requeriments, negociacions
amb la DGAS i la GU, etc. i a les accions dutes a terme allà:
l 13 febrer del 2021 – Acte suport a Pablo Hasel.

l 15 febrer del 2021 – Desplegament estelada gegant.
l 09 març del 2021 – Desplegament estelada gegant.
l 13 abril del 2021 – Suport al tall 400.

l 16 febrer del 2021 – Marxa de Meridiana a Marina.

Però també la col·laboració i suport a altres entitats com:

l 3 i 4 juny del 2021 – L’acompanyament i acte de suport de “La Pública a judici” davant
TSJC.
l 15 maig del 2021 – Suport a la manifestació de suport a Pablo Hasel a Lleida.

Igualment, cal fer esment d’accions com la col·laboració amb AB en determinats actes, com el
de suport a l’acte pels represaliats pel tall de l’AP-7 a la rambla de Figueres, el 22 de maig, o a
la concentració periòdica de l’AT Persones represaliades davant la comissaria de Via Laietana.
5. Conferències de premsa i paradetes Nacional

l 04 maig del 2021 – Conferència de premsa sobre Sobirania Fiscal davant l’ATC. “Jo pago
la renda a Catalunya”.
l 12 maig del 2021 – Conferència de premsa exigint al govern del 52% davant del
Parlament, i convocant per l’acte del dia 16 a Sant Jaume.
l 07 octubre del 2021 – Conferència de premsa per l’apagada energètica i contra
l’increment de preus, davant de les oficines d’Endesa.
l En diversos moments – Tramitació, gestió i logística per les parades de marxandatge de
Nacional.
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Cronologia
Gener
l Animem a fer Sobirania Fiscal pel tancament de l’any 2020.
l Fem parada de Nadal a la plaça Catalunya de Barcelona.
l Obrim les adhesions al Compromís d’electors de cara al 14-F, per instar a superar el 50%
del vot independentista i fer efectiva la independència.
l Posem en marxa la campanya #VotExteriorChallenge per impulsar el vot exterior en
clau independentista i denunciar les traves de la burocràcia espanyola.
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l Fem un vídeo de suport a SARE de solidaritat amb les demandes de respectar els drets
dels presos bascos i el seu acostament.
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l Donem suport a Pere Fontanals (Nació Manresa) amb ANC Manresa, davant l’amenaça
del feixisme.
l Donem suport a la concentració de suport als bombers citats a declarar per participar a
les concentracions del 2-O del 2017 a Girona.
l Instem a signar la petició ciutadana National Regions.

l Vilafranca aprova la moció per fer Sobirania Fiscal gràcies a l’impuls de la territorial de
Vilafranca per la Independència.
l Instem a trencar el pacte de la Diputació de Barcelona després de la investigació oberta
contra Núria Marín per malversació.
l Llívia aprova la moció per fer Sobirania Fiscal.
l Se celebra el Consell d’Assemblees de Base.

l Presentem el quiz 14F per promoure la signatura del compromís d’electors.

l Alertem que la Junta Electoral prohibeix diversos actes de l’Assemblea per considerarlos electorals.
l Donem suport als encausats pel tall Jonquera als jutjats de Figueres.

l Anunciem que decidim mantenir els actes previstos tot i la prohibició de la JE.
l Tot el mes: l’Estat de la Nació.

Febrer

l Presentem recursos contra decisió de la JE i mantenim els actes.
l Organitzem i fem diversos debats electorals entre les candidatures independentistes de
cara al 14-F.
l Instem per carta a partits i institucions a exercir la Sobirania Fiscal.
l Donem suport a Eines PIMEC en les eleccions a la PIMEC.
l Acompanyem el 340è tall de Meridiana Resisteix i hi estenem una estelada gegant.
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l Estrenem compte de TikTok i organitzem un debat jove entre les candidatures
independentistes de cara al 14-F.
l Fem una roda de premsa per anunciar els resultats de la fiscalització dels programes
electorals dels partits independentistes.
l Som presents en l’entrega dels avals d’Eines PIMEC.
l Coincidint amb els actes finals de campanya, fem un desplegament d’estelades arreu
del país.
l L’independentisme supera el 50% i reaccionem immediatament amb un vídeo
reivindicant la victòria.
l Sant Cugat aprova fer Sobirania Fiscal.
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l Davant la detenció de Pablo Hasel, difonem i ens afegim a les concentracions de suport.
l Som a la gran manifestació a la plaça Lesseps de Barcelona en suport a Pablo Hasel.
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l Anunciem que la JEPB obre un expedient sancionador a l’Assemblea.

l Donem suport al col·lectiu Sàhara Dempeus i reivindiquem l’agermanament en les
nostres lluites.
l Roda de premsa de valoració dels resultats electorals reivindicant la conformació d’un
govern independentista i convoquem a la manifestació del 28-F.
l Som a l’acte de suport a Marcel Vivet davant l’Audiència Provincial.

l Llancem la campanya #DefendCataloniaSaveEU davant el procés del suplicatori al
Parlament Europeu.
l Animem a signar el manifest per un govern independentista.

l Organitzem la manifestació a la plaça Catalunya amb el lema “Govern independentista
ara!”
l Tot el mes, l’Estat de la Nació.

Març

l Activem un servei d’atenció psicològica gratuïta gràcies a la Sectorial de Psicologia.
l Donem suport als síndics de l’1-O a la Ciutat de la justícia.

l Ens mobilitzem amb el lema “Catalunya No Té Rei” a la Seat de Martorell, on va Felip VI.
l Als jutjats de Figueres, donem suport als investigats pels talls posteriors a la sentència.
l Som a la manifestació del 8-M amb la Sectorial de Dones.
l Davant la retirada del 3r grau de les preses i presos polítics, anem a Lledoners en una
concentració de suport.
l Som al 365è tall de Meridiana Resisteix.
l Fem una roda de premsa amb la plataforma 3-O per reivindicar els sindicats
independentistes.
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l Som presents a la benvinguda a Meritxell Serret a Vallfogona de Balaguer.
l Ens afegim a la manifestació ‘Esborrem la frontera’, a la Catalunya Nord.
l Participem a la 46a sessió del consell de drets humans de l’ONU per denunciar les
vulneracions de drets per part de l’Estat espanyol.
l Publiquem les ‘Accions per la independència’ que donaran peu al Decàleg.
l Vic se suma a la Sobirania Fiscal.
l Participem a la cadena humana per la llibertat de Julian Assange a Sant Feliu de Guíxols.
l Participem a través d’un vídeo a la presentació de Now Scotland, una associació de base
independentista a Escòcia.
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l Duem a terme la xerrada telemàtica ‘Sobirania Fiscal a l’empresa’.
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l Estrenem la sèrie de vídeos ‘Tema de la setmana’ amb l’etiqueta #GeneracióOctubre
l Cobrim l’entrada a la seu de la Comissió Europea per denunciar l’aixecament de la
immunitat parlamentària a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
l Despleguem pancartes i estelades a la Volta Ciclista al seu pas per Manresa, amb les
assemblees territorials del Bages.
l Intercedim en negociacions per conformar govern del 52%, reunint-nos amb les forces
polítiques independentistes.
l Tot el mes: l’Estat de la Nació.

Abril

l Activem la campanya de testimonis de Sobirania Fiscal a través de vídeos a les xarxes
socials.
l Anem a Wad-Ras i Puig de les Basses per la retirada del 3r grau a, l’expresidenta de
l’Assemblea, Carme Forcadell i Dolors Bassa.
l Fem la xerrada telemàtica titulada ‘Sobirania Fiscal, tens dubtes?’

l Enviem un vídeo de suport als detinguts a Madrid per manifestar-se en suport a
Catalunya.
l Girona s’afegeix a la Sobirania Fiscal.

l Posem en marxa el ‘Bus per la Independència’ amb les assemblees territorials del
Barcelonès.
l Commemorem els 90 anys de la proclamació de la República Catalana amb la Comissió
de la Dignitat.
l Presentem la campanya ‘Alcem-nos per la República Catalana dels drets socials’ en roda
de premsa des de la seu.
l Assistim a l’entrega dels premis Martí Gasull de la Plataforma per la Llengua.
l Organitzem parada de signatura de llibres per Sant Jordi al Fossar de les Moreres.
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l Participem al Fòrum de drets humans de l’OSCE per denunciar les vulneracions per part
de l’Estat espanyol.
l Tot el mes: l’Estat de la Nació.

Maig
l Organitzem actes per reivindicar la República Catalana dels drets socials amb la
plataforma ‘Alcem-nos’ a diversos llocs del país.
l Fem una roda de premsa davant l’Agència Tributària de Catalunya per reivindicar
la Sobirania Fiscal amb diverses personalitats i representants dels partits polítics
independentistes.
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l Ens reunim amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
l Fem el Congrés d’Independències Unilaterals.
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l Fem una roda de premsa davant del Parlament davant la falta d’entesa per conformar
un govern independentista del 52%.
l Anunciem que més de 100 personalitats internacionals donen suport al mandat de l’1-O
i un govern del 52%.
l A Lleida, ens afegim a la manifestació per la llibertat de Pablo Hasel.

l Ens mobilitzem a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona per un govern del 52%.

l Presentem recursos contra la decisió de la Junta Electoral al TSJC davant la prohibició
dels actes en període electoral.
l Celebrem la victòria de Dani Crespo com a rector de la UPC.

l Del 20 al 26 celebrem l’Assemblea General Ordinària, on s’aprova el Full de ruta amb una
àmplia majoria.
l Riudoms s’afegeix a la Sobirania Fiscal.

l Organitzem un acte a Figueres per donar suport als centenars de persones investigades
i represaliades pels talls a la Jonquera com a resposta a la sentència.
l Som a l’acte per reivindicar l’absolució de l’Arià Bayé a Vidreres.

l Participem a la manifestació a Perpinyà en defensa de l’ensenyament en català, amb la
Bressola.
l Celebrem l’acte polític post-AGO ‘Amb Tu Ho Podrem Tot’ a l’Auditori de Cornellà.
l Tot el mes: l’Estat de la Nació.

Juny
l Animem a votar a les eleccions a l’ICAB.
l Donem suport a les persones investigades en el cas de la ‘Pública a Judici’, davant
l’Audiència Provincial de Barcelona.
l Davant la detenció d’un membre de l’Assemblea de Manresa, organitzem una mobilització
de suport.
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l Donem suport a la carta de 12 exsecretaris nacionals reivindicant mandat 1-O.
l Participem a l’Aplec dels Països Catalans a Tremp.
l En la vigília de la visita de Felip VI a Barcelona, amb el lema ‘Ni rei ni corona’, organitzem
una crema d’imatges del rei en diversos punts del país.
l Cremem una gran figura del rei espanyol a la Barceloneta.
l Som a la manifestació de suport a Marcel Vivet a Badalona.
l Donem cobertura a la roda de premsa de Marcel Vivet davant d’Interior per denunciar la
persecució política que pateix.
l Ens mobilitzem en suport a Marcel Vivet a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
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l A Igualada, participem en l’acte de suport a les estudiants represaliades amb l’Assemblea
de Joves.
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l Ens mobilitzem al Liceu de Barcelona amb motiu de l’acte del president del govern
espanyol, Pedro Sànchez.
l Fem públic el posicionament davant dels indults a les preses i presos polítics.

l Promovem l’acció contra la visita del rei espanyol al Mobile World Congress, tirant
pintura sobre una imatge.
l Tot el mes: l’Estat de la Nació.

Juliol

l Duem a terme una concentració de rebuig a la presència del rei espanyol amb el lema
‘Ni rei ni corona’, davant del Caixafòrum, a Barcelona.
l Ens reunim amb el sindicat basc LAB.

l Participem a l’acte ‘Ara més que mai, independència’, a Arenys de Mar.

l Acompanyem en Moisès, represaliat per la vaga del 8-N, a l’Audiència Provincial de
Barcelona.
l Fem públic un comunicat per denunciar la repressió econòmica del Tribunal de Comptes
espanyol a l’acció exterior de la Generalitat.
l Donem suport i som presents a la concentració contra la LGBTI-fòbia per l’assassinat
d’en Samuel.
l Ens fem ressò de la roda de premsa de la Caixa de Solidaritat per la persecució del
Tribunal de Comptes espanyol a l’acció exterior de la Generalitat.
l Fem la roda de premsa de presentació de l’11-S 2021.
l Presentem la Via Pirinenca 2022 amb la il·luminació del Pedraforca.
l Despleguem estelades al pas del Tour a la Catalunya Nord.
l Som a la manifestació de suport als afectats del Sumari 13/13 a Bilbao.
l Participem al fòrum de drets digitals de l’OSCE per denunciar les vulneracions de drets
i la persecució de l’Estat espanyol contra l’independentisme.
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l Ens reunim amb el MHP Pere Aragonès per entregar-li el document d’accions per avançar
cap a la independència.
l Ens reunim amb el Conseller Jaume Giró i li entreguem el document d’accions per
avançar cap a la independència, incidint en els camps financer i econòmic.
l Rebem Moisès Vizcaino, del diari La Veu del País Valencià.
l Participem a l’acte de 60 anys d’Òmnium a Elna.
l A Tortosa, ens concentrem contra el monument franquista amb el lema ‘La Memòria del
Riu. Feixisme, Mai Més’ i reivindiquem la seva retirada.
l Al TSJC, som presents a la concentració de suport a Pol Serena.
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l Ens reunim amb l’Associació de Municipis per la Independència.
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l Fem una roda de premsa per explicar la situació dels recursos al TSJC sobre els actes en
període electoral, on denunciem que la justícia espanyola utilitza lleis de la dictadura
per justificar-se.
l Presentem la samarreta de l’11-S i l’1, 2 i 3 d’octubre a Meridiana Resisteix.
l Ens reunim amb el vicepresident del govern, Jordi Puigneró.

l Participem a l’acte ‘Cent anys de la proclamació de la República del Rif’, al CIEMEN.
l Fem una roda de premsa per presentar els detalls de les mobilitzacions de l’1, 2 i 3
d’octubre.
l Arreu del país, duem a terme l’acció ‘Ponts per la independència’.

l Participem a la concentració de Salou per escalfar motors per l’11-S.
l Engega la Taula Social.

l Tot el mes: l’Estat de la Nació.

Agost

l Donem suport a Izquierda Castellana davant l’anunci d’il·legalització per part de l’Estat
espanyol.
l Som presents a la Universitat Catalana d’Estiu amb la Sectorial d’Universitats i Recerca.
l Participem a l’Aplec de la Catalunya Nord a la Porta dels Països Catalans i a l’acte polític
de Salses.
l Duem a terme els actes de la campanya d’estiu arreu del país de cara a les mobilitzacions
de l’11-S i l’1, 2 i 3 d’octubre.
l Fem una nova jornada de Ponts per la independència en diversos punts del país.
l Llancem el primer spot de la Diada.

Setembre
l Presentem la Conferència Nacional Antirepressiva des de la Presó Model de Barcelona.
l Les assemblees del Barcelonès fan parades al llarg del recorregut de l’11-S els dies previs.
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l Llancem dos spots més per animar a la participació a la manifestació de la Diada.
l Anunciem els actes de les assemblees exteriors arreu del món amb motiu de la Diada.
l Fem una roda de premsa per explicar els últims detalls de la Diada.
l Fem un episodi especial de l’Estat de la Nació, centrat en la Diada, en la vigília.
l Mobilitzem centenars de milers de persones per la Diada amb el lema ‘Lluitem i guanyem
la independència’.
l Acompanyem els exmembres de la mesa acusats de desobediència al TSJC.
l Fem una roda de premsa amb l’expresident de l’Assemblea, Jordi Sànchez, per explicar
la presentació d’un recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans.
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l Som a l’acte de Madrileños por el Derecho a Decidir, amb l’AE Madrid.
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l Davant la detenció de Carles Puigdemont a Sàsser, ens concentrem davant del consolat
italià a Barcelona i organitzem concentracions als ajuntaments d’arreu del país.
l Fem una roda de premsa per explicar els últims detalls de les mobilitzacions de l’1, 2 i
3 octubre.
l Publiquem el Llibre Blanc del Congrés d’Independències Unilaterals.

l Organitzem una concentració de rebuig al rei espanyol amb el lema ‘Catalunya No Té
Rei’ a la plaça d’Espanya de Barcelona.

Octubre

l L’1-O, organitzem un acte a Illa, a la Catalunya Nord, i un concert a Figueres, juntament
amb actes de reivindicació del mandat de l’1-O arreu del país.
l El dia 2 es fan 3 marxes amb presència a diversos punts dels Països Catalans i se celebra
la Conferència Nacional Antirepressiva a Girona.
l El 3-O, fem una manifestació a Barcelona per reivindicar l’aturada de país del 2017 i la
participació dels sindicats compromesos amb els drets i les llibertats.
l La presidenta Elisenda Paluzie va a Sardenya per fer costat al president Puigdemont
davant la seva detenció i denunciar la persecució política que exerceix l’Estat contra
l’independentisme.
l Agafen força les concentracions davant la comissaria de policia de la Via Laietana, amb
la Sectorial de Persones represaliades i la Comissió de la Dignitat, per exigir que es
converteixi en un espai de memòria i interpretació de la tortura i la repressió.
l Duem a terme els actes de la Catalan Week amb les assemblees exteriors arreu del món.
l Fem una roda de premsa davant la seu d’Endesa a Barcelona per presentar la iniciativa
‘Desconnectem-nos de les elèctriques’, juntament amb altres entitats, i per denunciar la
pujada dràstica dels preus de la llum i l’abús de l’oligopoli de l’estat envers els ciutadans.
l Celebrem l’acte dels 10 anys de l’assemblea territorial de Cornellà amb presència dels
tres presidents de l’entitat: l’expresidenta Carme Forcadell, l’expresident Jordi Sànchez
i la presidenta Elisenda Paluzie.
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l Participem a l’apagada unitària contra l’abús de l’oligopoli de les elèctriques a l’Estat
espanyol, amb el lema ‘Desconnectem-nos’.
l Som a la manifestació de la Comissió 9 d’octubre al País Valencià.
l Participem al Fòrum Europeu pels drets de les minories nacionals de l’ONU, on
denunciem els atacs de l’estat a la minoria nacional catalana.
l Fem una roda de premsa per presentar les conclusions de la fiscalització dels 100
primers dies del Govern de la Generalitat.
l Participem a l’acte amb motiu del 30è aniversari de l’OSCE.
l Fem la tradicional ofrena floral a la tomba de Lluís Companys.
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l Som a la clausura de l’exposició ‘55 urnes per la llibertat’ a Tarragona, amb presència del
tots els expresidents de l’entitat.
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l Donem suport a la fira d’AnemxFeina a Lleida per promoure el consum responsable.
l Anunciem que presentem 3 recursos d’empara al Tribunal Constitucional espanyol com
a pas previ per portar les prohibicions d’actes per part de la Junta Electoral a la justícia
europea.
l Ens mobilitzem a Perpinyà per donar suport a La Bressola davant les traves de
l’Ajuntament per potenciar l’ensenyament en català.
l Davant la detenció de l’exvicepresident de la mesa del Parlament, Josep Costa, ens
concentrem per donar-li suport davant del TSJC.
l Som a la concentració de suport a l’Ernest i dos joves represaliats més a la Ciutat de la
Justícia.
l Tot el mes: l’Estat de la Nació.

Novembre

l Acompanyem els 9 de Lledoners al jutjat de Manresa.
l Ens reunim amb el sindicat USTEC.

l Participem a la concentració del col·lectiu Enriqueta Gallinat, que suma 4 anys de
mobilització constant.
l Participem a la manifestació a Perpinyà amb motiu de la Diada de la Catalunya Nord.
l Portem estelades a la Marató de Barcelona amb les assemblees territorials del Barcelonès.
l Participem a l’acte de celebració dels 40 anys de Ràdio Arrels.
l Ens reunim amb el sindicat IAC.
l Assistim a la inauguració de l’Oficina Europarlamentària dels eurodiputats Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, a Barcelona.
l Assistim a la trobada de representants de la Intersindical.
l La presidenta Elisenda Paluzie és convidada al primer gran acte organitzat per
l’Assemblea sarda, a Càller.
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l Assistim a l’acte d’Òmnium a la Via Laietana, davant la comissaria de la policia, per
denunciar les tortures i la repressió, coincidint amb l’aniversari de la mort de Franco.
l Acompanyem el diputat de la CUP i membre de la mesa del Parlament, Pau Juvillà, al
TSJC, acusat de desobediència.
l Commemorem els 95 anys dels Fets de Prats de Molló, retem homenatge a Francesc
Macià i els voluntaris que hi van participar.
l Ens trobem amb Izquierda Castellana i reiterem la nostra solidaritat davant l’intent
d’il·legalització que persegueix l’Estat espanyol.
l Assistim a la reunió d’urgència amb Govern i entitats davant l’atac a la immersió
lingüística dels tribunals espanyols.
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l Acompanyem a Aleix Villatoro, Raül Romeva i Albert Royo a la Ciutat de la Justícia, amb
motiu de la persecució del Tribunal de Comptes a l’acció exterior de la Generalitat.
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l Emetem un comunicat en defensa de la immersió lingüística i instem a la desobediència
per preservar-la davant les ingerències de l’Estat espanyol.
l La presidenta Elisenda Paluzie ofereix una conferència a Narbona, Occitània, per explicar
la situació actual de l’independentisme.
l Ens reunim amb Joseba Azkarraga, de SARE.

l Participem a la concentració de suport als ‘7 del 30-G’, a l’Audiència Provincial.

l Assistim a la manifestació amb motiu del 25-N amb la Sectorial de Dones, contra la
violència masclista.
l Celebrem el Consell d’Assemblees de Base 2021.

l Il·luminem les torres venecianes de Barcelona amb una imatge de Felip VI de cap per
avall, en una acció sorpresa contra la visita del rei.
l Reformulem i actualitzem el web d’Eines de País, i difonem un nou vídeo promocional.
l Tot el mes: l’Estat de la Nació.

Desembre

l Participem al 14è ‘Forum on Minority Issues’, de l’ONU, on denunciem les vulneracions
de drets de l’Estat espanyol contra l’independentisme.
l La presidenta Elisenda Paluzie fa una xerrada a Glasgow per compartir impressions sobre
els processos d’independència de Catalunya i Escòcia. Es reuneix amb representants de
l’SNP, Verds i sindicats escocesos i és entrevistada per The National.
l Assistim a l’acte de l’Associació de Premsa Comarcal amb motiu del Dia de la premsa
comarcal.
l Ens reunim amb EH Bildu.
l Ens reunim amb Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir al País Valencià.
l La Sectorial d’Immigració es reuneix amb els grups parlamentaris independentistes.
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l Ens reunim amb la consellera d’Exteriors, Victòria Alsina, i l’instem a reactivar l’acció
exterior en favor de la independència.
l Ens manifestem a Barcelona davant l’atac a la immersió lingüística amb el lema ‘Pel
futur del català i de l’escola catalana, independència!’.
l Demanem per carta una reunió amb el Comissari Europeu de Justícia, després que
sàpiga que ha mantingut trobades amb Societat Civil Catalana.
l Participem a la sessió consititutiva del Consell de la Catalunya Exterior, en representació
de totes les assemblees exteriors.
l Obrim i difonem la nova botiga en línia de l’Assemblea.
l Fem l’ofrena floral a la tomba de Francesc Macià.
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l Ens manifestem amb l’Assemblea Sobiranista de Mallorca reivindicant la sobirania dels
Països Catalans.
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l Tot el mes: l’Estat de la Nació.

Gener del 2022

l Anunciem que una cinquantena d’ajuntaments d’arreu del país ja fan Sobirania Fiscal.
l Som presents a l’acte i manifestació a Bilbao amb SARE en solidaritat a la petició de
respecte pels drets dels presos bascos i el seu acostament.
l Llancem el missatge institucional de la presidenta Elisenda Paluzie amb el balanç del
2021 i el compromís de continuar treballant per la independència.
l Concentració amb el lema ‘Contra la seva violència, independència’, després de les
declaracions de l’excomissari Villarejo en seu judicial sobre el vincle del CNI amb els
atemptats del 17-A.
l Fem una roda de premsa per presentar les conclusions de la fiscalització de l’acció de
govern durant el 4t trimestre del 2021.
l Llancem un comunicat de suport als sindicats sobiranistes davant la reforma laboral
que pretén aprovar el Govern espanyol.
l Fem públic que hem alertat 150 membres d’institucions europees sobre els possibles
vincles del CNI i els atemptats del 17-A.
l Promovem i donem visibilitat a la roda de premsa dels Ajuntaments per la Sobirania
Fiscal a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i obrim un manifest dirigit als càrrecs
electes municipals compromesos amb la campanya #JoPagoACatalunya.
l Fem públic que demanem, amb Òmnium i Irídia, 37 noves investigacions de policies en
la macrocausa de l’1-O en que som acusació popular, gràcies a un nou informe pericial.
l Participem a la primera trobada del Front comú contra la repressió conjuntament amb
molts altres col·lectius de la societat civil.
l Presentem el web de la Via Pirinenca 2022, organitzat amb Gure Esku i la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
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Febrer del 2022
l Fem suport a la mobilització sostinguda de la Sectorial de Persones represaliades davant
de la comissaria de la Via Laietana perquè es converteixi en un espai d’interpretació de
la repressió i la tortura.
l Convoquem una mobilització davant del Parlament en defensa de la sobirania del
Parlament i per l’obediència al 52% de vots per la independència després de inhabilitació
del diputat Pau Juvillà.
l Ens reunim amb el Conseller Giró i anunciem l’acord per a la creació d’un grup de
treball entre l’Assemblea, el Departament d’Economia i els Ajuntaments de Catalunya
per la Sobirania Fiscal per fomentar el pagament d’impostos a l’Agència Tributària de
Catalunya.
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l A Figueres, donem suport a 15 persones investigades més pels talls en resposta a la
sentència a l’1-O.
l Ens reunim amb el president Aragonès en el marc de la ronda de contactes amb partits i
entitats independentistes. Constatem la falta de pla per avançar cap a la independència
per part del govern.
l Donem suport a la mare de Pablo Hasel, investigada i citada a declarar per organitzar
manifestació de suport al raper lleidatà. També, animem a ser a l’acte de suport a Pablo
Hasel a Lleida un any després del seu empresonament.
l Davant l’anunci d’Interior de prohibir el tall de Meridiana, llancem un comunicat
denunciant la limitació injustificada del dret de reunió i animem a continuar la
mobilització.
l Convoquem i acudim a Meridiana Resisteix coincidint amb la resolució de la Conselleria
d’Interior i també els dies posteriors a partir d’aleshores.
l Denunciem que els mossos reprimeixen la convocatòria de Meridiana Resisteix.
l Som a l’Audiència Provincial de Barcelona per acompanyar en Max, a qui demanen 7
anys de presó per mobilitzar-se contra la sentència.
l Ens mobilitzem a la plaça Fiveller de Barcelona, davant del Parlament, per exigir
obediència a la majoria del 52% per la independència.
l Llancem comunicat contra la candidatura catalano-espanyola pels Jocs Olímpics
d’Hivern 2030.
l Després de la conferència del president Pere Aragonès amb motiu del primer any
de mandat, llancem un comunicat de resposta per anunciar que no participarem de
l’estratègia de diàleg amb l’estat que proposa.
l Impulsem una iniciativa per regular el dret d’autodeterminació a la Unió Europea, en el
marc de la Conferència pel Futur d’Europa de la Comissió Europea.
l Donem suport al Projecte Aina per potenciar el català en l’àmbit digital.
l Donem suport a l’acció de la Plataforma per la Llengua per defensar els drets lingüístics.
l Tot el mes: l’Estat de la Nació.
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