
Justificació	  de	  la	  proposta	  

Estem	  davant	  el	  context	  polític	  més	  important	  de	  la	  nostra	  història	  amb	  la	  convocatòria	  d’unes	  
eleccions	  plebiscitàries	  en	  la	  que	  els	  catalans	  i	  les	  catalanes	  haurem	  de	  decidir	  el	  proper	  27	  de	  
setembre	  quin	  és	  el	  nostre	  futur	  polític	  i	  sobre	  si	  realment	  volem	  esdevenir	  un	  nou	  Estat	  
independent	  i	  sobirà.	  

Abans,	  però,	  celebrarem	  l’11S,	  que	  a	  banda	  de	  suposar	  l’inici	  de	  la	  campanya	  electoral	  
d’aquestes	  eleccions	  plebiscitàries,	  haurà	  d’esdevenir	  una	  nova	  mostra	  de	  la	  força	  social	  del	  
procés	  sobiranista	  i	  que	  marcarà	  de	  ple	  el	  camí	  cap	  a	  la	  victòria	  del	  dita	  contesa	  electoral.	  

En	  aquest	  sentit,	  l’ANC	  haurà	  de	  continuar	  tenint,	  com	  fins	  ara,	  un	  paper	  rellevant	  i	  clau	  en	  tot	  
aquest	  procés	  sobiranista,	  no	  només	  en	  l’organització	  dels	  actes	  d’aquest	  11S,	  sinó	  també	  en	  
la	  consolidació	  del	  full	  de	  ruta	  que	  ha	  de	  marcar	  el	  procés	  constituent	  de	  la	  nova	  República	  
Catalana	  i	  en	  assegurar-‐se	  de	  que	  aquestes	  eleccions	  del	  27S	  no	  siguin	  unes	  eleccions	  
autonòmiques	  ordinàries	  i	  esdevinguin	  realment	  unes	  eleccions	  de	  caràcter	  plebiscitari.	  	  

Però	  aquest	  context	  històric	  nacional	  coincideix	  amb	  el	  nostre	  propi	  context	  intern	  organitzatiu	  
ordinari	  de	  l’ANC,	  amb	  la	  celebració	  d’aquesta	  Assemblea	  General	  i	  de	  les	  properes	  eleccions	  
al	  Secretariat	  Nacional,	  unes	  eleccions	  molt	  importants	  no	  només	  pel	  nombre	  i	  la	  rellevància	  
de	  les	  persones	  que	  deixaran	  el	  càrrec,	  sinó	  pel	  fet	  de	  que	  suposaran	  un	  gran	  esforç	  
organitzatiu	  intern	  i	  certs	  moments	  d’inacció,	  especialment	  durant	  el	  període	  de	  constitució	  
del	  nou	  SN	  sorgit	  d’aquestes	  eleccions,	  tant	  per	  la	  reestructuració	  organitzativa	  que	  suposa	  
com	  pel	  temps	  d’adaptació	  que	  necessitaran	  els	  nous	  membres	  a	  les	  noves	  responsabilitats.	  

Per	  tot	  això	  és	  imprescindible	  trobar	  el	  moment	  més	  idoni	  perquè	  no	  es	  trenqui	  aquest	  cicle	  
democràtic	  intern	  sense	  que	  això	  comporti	  una	  manca	  de	  capacitat	  de	  reacció	  de	  l’ANC	  davant	  
eventuals	  fets	  polítics	  i	  socials	  més	  rellevants	  que	  puguin	  sorgir	  en	  aquest	  procés	  sobiranista	  i	  
que	  necessitin	  una	  resposta	  ràpida	  i	  contundent	  de	  la	  nostra	  entitat.	  

Per	  això,	  creiem	  que	  el	  mes	  de	  maig	  és	  el	  mes	  més	  idoni	  per	  celebrar	  aquestes	  eleccions,	  just	  
abans	  de	  les	  eleccions	  municipals	  que	  han	  de	  servir	  per	  reforçar	  el	  procés	  cap	  a	  la	  
independència	  des	  dels	  nostres	  ajuntaments.	  

A	  tal	  efecte,	  el	  calendari	  que	  es	  proposa	  hauria	  de	  permetre	  a	  l’ANC	  dur	  a	  terme	  la	  renovació	  
del	  SN	  tal	  i	  com	  estableix	  la	  normativa	  interna	  i	  començar	  el	  mes	  de	  juny	  amb	  un	  SN	  consolidat	  
per	  encarar	  amb	  tota	  la	  força	  interna	  necessària	  la	  transcendental	  campanya	  d’estiu	  de	  l’11S	  i	  
la	  posterior	  campanya	  a	  favor	  de	  les	  eleccions	  plebiscitàries	  del	  27S.	  

Per	  tot	  això,	  el	  Secretariat	  Nacional	  acorda	  portar	  a	  l’Assemblea	  General	  la	  següent	  resolució:	  

“L’Assemblea	  General	  de	  l’ANC	  acorda	  a	  proposta	  del	  SN:	  

1. Primer	  punt.	  Convocar	  eleccions	  al	  Secretariat	  Nacional	  de	  l’ANC	  i	  fixar-‐ne	  la	  data	  pel	  
proper	  9	  de	  maig	  de	  2015,	  d’acord	  amb	  l’article	  11.1	  dels	  Estatuts	  

2. Segon	  punt.	  Delegar	  al	  Comitè	  Permanent	  la	  redacció	  i	  aprovació	  de	  la	  normativa	  
electoral	  	  de	  les	  eleccions	  al	  Secretariat	  Nacional,	  d’acord	  amb	  l’article	  8.4.2	  del	  
Reglament	  de	  Règim	  Intern.	  



3. Tercer	  punt.	  Fixar	  la	  data	  de	  la	  primera	  reunió	  constitutiva	  del	  SN	  sorgit	  de	  les	  
eleccions	  per	  al	  16	  de	  maig	  de	  2015”.	  

	  

	  

	  


