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Justificació de la necessitat de convocar eleccions 

anticipades al Secretariat Local de SBDxI-ANC per tal 

d’aportar una actuació més ferma i decidida al 

moviment independentista de la nostra ciutat. 

 

Context general:  

El moviment independentista popular ha passat, aquests darrers mesos, per una desorientació i una 

davallada d’activitat fruit de la situació política general, de la qual SBDxI-ANC no en queda exempta.  

 El problema post 27S en què hem estat  ficats, sense la formació de nou Govern i amb el 

moviment independentista a baix rendiment.  

 La dificultat d’un posicionament de l’ANC en aquest afer, si es volia mantenir la transversalitat 

tan necessària. 

 La desorientació general de la gent davant la situació en què estàvem immersos. I, per tant, la 

desinflada del moviment independentista popular en les accions degut a no veure clar què 

s’havia de fer ni com. 

 La poca operativitat del Secretariat Nacional de l’ANC (SN) davant aquesta situació.  

 Mentrestant, la situació en què ha quedat el panorama polític a l’estat espanyol després de les 

eleccions del 20D, l’hauríem d’aprofitar per anar decidint accions de govern i populars que 

serien més difícils de reprimir, i per portar als partidaris del referèndum pactat davant la 

flagrant contradicció i la possibilitat que s’uneixin al nostre, de referèndum. 

 I d’altres motius que també  afectaven el moviment (cansament, manca de perspectives de 

futur, pèrdua de voluntariat...) 

Tanmateix, la formació del nou govern, havent investit al President de la Generalitat, ens dóna unes 

perspectives d’actuació molt engrescadores, en les que haurem de donar suport a les institucions i les 

seves mesures encaminades a la consecució de l’Estat Propi i la República Catalana i també a 

l’eixamplament de la base social que aprovi la independència.  

 

Propostes per millorar l’activitat de SBDxI-ANC. 

Amb l’ànim de tornar a adquirir el protagonisme que ens defineix, i que ens ha dut a arribar fins on som 

avui dia, necessitem sortir d’aquest atzucac, reflexionar i trobar una proposta que ens serveixi per 

encarar el futur i guanyar la partida. 
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La situació política actual obliga l’ANC a enfortir-se per arribar al seu objectiu final: aconseguir ser un 

Estat independent. Això ens porta a implementar estratègies, i plantejar noves formes d’actuació per a: 

 Ampliar la base social de l’independentisme. Treballar amb el teixit associatiu i les institucions 

de la ciutat. 

 Participar en el Procés constituent, proposant i discutint amb la població aquestes propostes.  

 Participar amb els actes de desconnexió popular i desobediència civil de l’Estat espanyol. 

La nova situació, amb el Govern constituït i en marxa, ens dóna ànims per afrontar el futur amb tota la 

força i ganes de lluita. Treball, esforç i generositat és el que ens fa falta. El repàs dels vídeos de les 

manifestacions dels 11 de Setembre, les mobilitzacions a la ciutat, i la consciència que en som 

responsables en alt grau ens donen: autoritat, empenta, possibilitats i elements per saber com avançar 

ara. 

A partir de la força de SBDxI-ANC hem de tractar d’empènyer la societat endavant. Per això: 

 Cal reforçar la nostra Assemblea Territorial perquè a SBDxI tinguem un moviment enfortit per 

empènyer les actuacions adequades en cada moment a fi de complir el Full de ruta dissenyat pel 

SN.  

 Cal un SL que faci confluir les diferents sensibilitats que es manifesten en el dia a dia dintre de 

SBDxI, que asseguri el consens més ampli possible. Estem convençuts que només sumant 

esforços acomplirem l’objectiu fixat amb la màxima eficàcia. 

 Hem de recuperar la gent que ja ha sigut activa i està desconnectada. Necessitem aconseguir 

més implicació directa dels associats en les diferents activitats que es portin a terme. No podem 

oblidar que entre tots formem SBDxI i, per tant, hi donem sentit. Es tracta, doncs,  d’aconseguir 

que tothom se senti partícip de l’acció política necessària i col·labori en actuacions que 

condicionin (en aquest moment tan crític i els que puguin venir) els partits polítics i els grups de 

pressió, a fi que el procés constituent es desenvolupi correctament fins al final i d’estar al costat 

del Parlament i el Govern. 

 El nou SL ha d’incrementar la comunicació amb i entre els associats per tal que tothom entengui 

per què es prenen unes decisions i no unes altres. Per aconseguir-ho, cal que la informació 

flueixi de dalt a baix i de baix a dalt, però també horitzontalment. Som plenament conscients 

que només així aconseguirem que conflueixin les diferents sensibilitats i dinàmiques de treball i 

que la implicació dels associats sigui una realitat. També ens cal potenciar debats i tertúlies que 

ens permetin compartir les opinions dominants i entendre les divergents. És així com enriquirem 

els nostres arguments i donarem una imatge de fortalesa i coherència amb els objectius de 

l’ANC. 

 En aquesta línia, treballar amb les propostes pel Procés Constituent, i portar aquesta oportunitat 

a tots els àmbits de la nostra ciutat, ens obre una perspectiva nova de feina, per la nostra pròpia 

dinàmica i per encomanar la esperança i construcció d’un País nou a tots els nostres 

conciutadans. 
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En resum, creiem imprescindible que el nou SL, que sortirà de les noves eleccions,  dissenyi un pla de 

treball que tingui en compte les necessitats de confluència de sensibilitats, la implicació directa dels 

associats, la comunicació eficient, la informació clara i l’adaptació a la realitat del territori i del dia a 

dia, lligat amb les convocatòries i decisions del SN, que ens faci sentir a socis i simpatitzants que 

adeqüem les eines per lluitar per a la independència. Una tasca que hem de fer entre tots i amb 

urgència.  

Per tant, basant-nos en les idees que us acabem d’exposar, un grup de persones preocupades per la 

situació actual, ens hem reunit amb el SL i, de comú acord, hem  cregut convenient de convocar 

eleccions anticipades que tindran lloc el dia 13 de febrer.  

Us convidem a participar-hi i a presentar la vostra candidatura. Serà el primer pas cap als objectius que 

us hem exposat Es tracta d’afrontar la nova situació amb tota la força i les ganes de lluita que sempre 

hem tingut. 

El que estem fent és tan immens que bé s’ho val. 

 

 

Sabadell per la Independència – ANC 

Sabadell, 12 de gener del 2016 

 


