
RESUM dels principals acords presos en la reunió del Secretariat Nacional de l'ANC a 
Alcover el 13 de desembre de 2014.

− Aprovació dels objectius, estructura i calendari per la redacció del Pla d’Actuació.  
OBJECTIUS:  
· Continuar empenyent el procés i consolidar l'ANC com a força social.
· Aconseguir la unitat d'acció política.
· Augmentar la massa social favorable a la independència.
· Augmentar el coneixement i interès internacional sobre el procés d'independència.
ESTRUCTURA: S’aprova una estructura inicial d’entre 13 i 15 comissions, pendent de 
concretar en funció dels plans de treball.
CALENDARI:

• 13 de desembre: Aprovació Objectius, Estructura i Calendari del Pla d’Actuació. 
• Del 13 al 16 de desembre: Adscripció dels membres del Secretariat a les Comissions. 
• Del 16 al 31 de desembre: Constitució de les Comissions, aprovació dels Plans de 

Treball i nomenament del coordinador. 
• Del 31 de desembre al 6 de gener: 
• Treball de la comissió de recopilació dels plans de treball i estructurar el Pla 

d’Actuació. 
• 10 de gener: Aprovació del Pla d’Actuació en el SN de Banyoles. 
• A partir del 12 de Gener: Actes informatius a les Assemblees Territorials.

− Aprovació de la resolució “Proposta per recepció d’informació i transparència”   
proposada per l’Assemblea Comarcal del Gironès, que inclou els següents punts:

1. El Secretariat Nacional reconeix que tot i els seus esforços la comunicació dins la 
pròpia organització necessita millorar en qualitat, quantitat i agilitat.

2. El Secretariat Nacional, a través de Comunicació interna, farà el possible per fer més 
fluïda la comunicació rellevant i per garantir el retorn de resultats del treball de les 
assemblees (siguin campanyes o temes a debat).

3. El  Secretariat  Nacional  quan  demani  el  parer  de  les  ATs,  AEs   ASs  intentarà 
sistematitzar la feina de manera que el procés de síntesi, anàlisi i difusió posterior 
dels resultats pugui ser més ràpid i oferir-se territorialitzat, de manera que sigui fàcil 
veure la distribució de les diferents sensibilitats

− Anàlisi de la situació política.  
Aprovació de la convocatòria d’una reunió extraordinària del SN, per al dissabte 20 de 
desembre a Barcelona, amb l’objectiu de debatre sobre el moment polític actual.

− Tancament del projecte Signa un Vot:  
Presentació i aprovació del tancament del projecte Signa un Vot. (veure document 
adjunt)


