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Discussió dels documents per a 
concretar el pla d’actuació de l’ANC.  

1. Ampliació de la majoria social 

2. Participació de l’ANC en el procés 
constituent 

3. Paper de l’ANC com a actor polític 
d’aquesta nova etapa (inclou accions 
de desconnexió) 

4. Reorganització interna i optimització 
de les comissions de l’ANC 

 

 



 
1. Ampliació de la majoria social 

 • Objectiu 

 Obtenir un conjunt de propostes i/o idees 
per ampliar la majoria social de suport a 
una República Catalana. Aquestes propostes 
poden ser a nivell territorial, nacional o 
sectorial. 

• Document de base per a la discussió 
d’aquest punt 

 Guions pels debats al Consell d’Assemblees 
Territorials, Sectorials i Exteriors – 2015. 
Àmbit: Ampliació de la majoria social: pàg. 2 
a la 6).  
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Ampliació de la majoria social 
  

 
• 1 . Suport a la creació de la Taula d'Entitats Socials (TES), a nivell local, 

comarcal i nacional. Exemple a seguir: Pacte Local pel Dret a Decidir i Taula pel 
Dret a Decidir. Els objectius d'aquestes taules han de ser: 

 Garantir una resposta unitària, cívica, massiva i democràtica a les mesures i 
atacs que puguin venir del govern espanyol (resistència-fermesa). 

 Donar suport a accions de desconnexió (sobirania-obediència). S'hauria de 
desenvolupar aquest punt de forma coherent. 

 Debat en la fase de construcció de la República Catalana (eixos Republicans-
Constitució). 

  

• 2 . Xerrades a barris o poblacions amb un percentatge important de votants 
de CSQP i PSC, amb persones conegudes de l'àmbit social que donin suport a 
la independència. Fer-los partícips de la construcció del nou Estat, treure por i 
aclarir dubtes. Aquesta actes s'han de treballar molt, fent una important tasca 
de difusió; és millor fer pocs acte de qualitat i amb molta gent que molts amb 
poca participació. 

 

• 3 . Col·laboració amb entitats sectorials i de barris per fer-los partícips del 
procés constituent i així aconseguir visualitzar que la creació d'una República 
Catalana és la millor opció per a aconseguir els seus objectius. L'ANC ha de 
participar en la vida dels barris a través dels seus socis. 

 



 

2. Participació de l’ANC en el procés 

constituent 
 

 • Objectiu: 

 Obtenir un conjunt de propostes i/o idees que 
hauran de conformar el contingut de la futura 
Constitució de la República Catalana.  

 Aquestes propostes poden ser a nivell territorial, 
nacional o sectorial. 

 

• Document base per a la discussió d’aquest punt 

 Guions pels debats al Consell d’Assemblees 
Territorials, Sectorials i Exteriors – 2015. Àmbit: 
Procés Constituent: pàg. 7 a la 10. 
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Participació de l’ANC en el procés constituent 

 
 

• 1. Que la Constitució sigui breu —però amb l'extensió 
necessària per garantir els temes fonamentals— i participativa 
i, que l’ANC promogui el debat ciutadà amb eines com ara El País 
que Volem (en coordinació amb entitats, associacions i persones 
físiques).  
 

• 2. Establir vies de participació de la població en la definició del 
marc legal (ILP, referèndums, pressupostos participatius, 
participació en les reformes legislatives).  
 

• 3. Regular l’activitat dels polítics (limitació de mandats, sous 
equitatius amb màxims i mínims, dret d’atur i limitació de treball 
amb empreses que hagin tingut relació amb la seva activitat 
política, revocació del càrrec per incompliment) i establir 
sistemes de control econòmic (transaccions bancàries, SICAV, 
pagament proporcional d’impostos d’acord amb els guanys, 
renda mínima) i afavorir l’economia sostenible i social.  Política 
de transparència total i separació real i efectiva de poders 
(justícia independent).  



3. Paper de l’ANC com a actor polític 
d’aquesta nova etapa. 

• Objectiu del debat 

 Detectar els perills i les fortaleses que tenim com a 
ANC i prendre acords generals sobre com afrontar 
aquests perills en cadascun dels escenaris i 
situacions diferents, d’acord amb el Full de ruta i la 
Declaració fundacional. 
 

• Document de base per a la discussió d’aquest 
punt  Guions pels debats al Consell 
d’Assemblees Territorials, Sectorials i Exteriors – 
2015. Àmbit: El paper de l’ANC en aquesta nova 
etapa:. pàg. 10 a la 15). 
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Paper de l’ANC com a actor polític d’aquesta nova etapa. 
 

• 1 . Treure la por de la gent que es comença a arronsar: per 
mitjà de les parades al carrer, donant informació via xarxes 
o bé mitjançant xerrades explicatives realitzades en casals, 
als centres cívics, al local, etc. També desactivar les 
mentides mitjançant el relat directe de la veritat que 
coneixem en rodes de premsa i comunicats immediats.  

 

• 2 . Forçar polítiques per a la gent socialment més fràgil i 
donar-ho a conèixer. Igualment esperonar el sentiment 
republicà, pels valors que representa, de persones votants 
de partits no sobiranistes tot fent-los qüestionar “Com 
pensen arribar a constituir la República?”  

 

• 3 . Fer pressió a partits polítics i participació activa al 
procés constituent.  

 



 
Reorganització interna i optimització de les comissions de l’ANC. 
Document de base per a la discussió d’aquest punt : III Consell Territorial, Sectorial i 

d’Exteriors. Novembre 2015 Informe de gestió de les Comissions del SN).  

 
• 1. Enfortiment d'un bon missatge intern per pujar l'autoestima col·lectiva, evitar la 

desmobilització que vam patir fa un any i prevenir la que puguem patir en l'escenari actual. 
Evitar i prevenir decepcions davant l’escenari complex . Fixar prioritats i realçar el 
posicionament de l'ANC com a referent del moviment sobiranista.  

 

• 2 . Proposta de captació de socis per aglutinar encara més força i alhora optimitzar 
l’estructura . Un punt a favor seria fer formació al territori, com la que es va fer des d’Ara és 
l'hora durant la campanya, formació que fou ben valorada però es considerà que arribava 
tard. Incentivar-la amb mitjans diversos. Cal crear prou força mediàtica i ser un referent 
més mediàtic  per trencar el bloqueig mediàtic a les televisions espanyoles. Intensificar i 
ampliar les campanyes de les forces sobiranistes i resta de moviments socials, amb l’ANC 
com a pionera i estendard del tipus de polítiques, que donin una visió del tipus de model 
d‘Estat i quin pot ser el nou format de relació entre el ciutadà i el poder constituït. 
Cobertura de les iniciatives socials que busquen el benefici social i col·lectiu. Ex: ILP 
habitatge social.  

 

• 3. Creació , o si ja hi és, potenciació d'una caixa de resistència i xarxa de solidaritat ben 
establerta i comprovada. Possibilitat d'evitar bloquejos dels comptes corrents. Cal un 
sistema d'alerta bàsica per a mobilitzacions ràpides. També que serveixi per a contrastar en 
moments i escenaris on el que prevalgui sigui la confusió. Protecció dels nostres arxius i 
sistema de base de dades i APP. Existències de pla B i C?  

 

http://assemblea.cat/correus/CTSE2015/informes_comissions_CTSE.pdf
http://assemblea.cat/correus/CTSE2015/informes_comissions_CTSE.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Visca la República Catalana!  

Sabadell per la Independència - ANC 

 


