


Què és l’ANC?Q
Organització unitària, popular, transversal  i g , p p ,
democràtica.
Fonamentada en la democràcia de base i unitatFonamentada en la democràcia de base i unitat 
d’acció.
Té per finalitat promoure la creació de lesTé per finalitat promoure la creació de les 
condicions polítiques i socials necessàries per a 
l’assoliment i la constitució de l’estat català propil assoliment i la constitució de l estat català propi, 
independent, de dret, social i democràtic.
Independent de qualsevol partit polític i que no esIndependent de qualsevol partit polític i que no es 
presentarà a cap mena d’eleccions.
Associació sense ànim de lucreAssociació sense ànim de lucre.



Origen-1g
Antecedents històricsAntecedents històrics

Anys 70: Assemblea de Catalunya

Anys 80: La Crida

Desencadenants
C è (2009 2011)Consultes per la Independència (2009-2011)
(555 municipis, 900.000 vots)

La manifestació del 10 de juliol de 2010
(1 5 milions de persones)(1,5 milions de persones)



Origen-2g
Constitució ANCConstitució ANC

Conferència Nacional
per l’Estat propi
30 d’abril de 2011

Assemblea 
fundacional al Palau
Sant Jordi
10 de març de 2012



Objectiuj

La independència de CatalunyaLa independència de Catalunya

Condicions indispensables:Condicions indispensables:

Construir la majoria social
favorable a l’Estat propi.

Aconseguir el suport
internacional a la

tit ió d lconstitució del nou
Estat.



Qui som?Q

Persones a títol individual i sense distincióPersones a títol individual i sense distinció
d’origen ni nacionalitat.

Més de 38.000 persones...(a 1/1/2014)

21.000 socis membres de ple dret21.000  socis membres de ple dret
1.820  col·laboradors

15.228 simpatitzants15.228  simpatitzants

500 assemblees territorials (locals, comarcals o regionals)

53 assemblees sectorials

22 assemblees exteriors (internacionals)22   assemblees exteriors (internacionals)
... i continuem creixent!



Grans accions-1

Marxa cap a la 
I d dè iIndependència
(estiu de 2012)

Manifestació 11 de 
setembre de 2012
Catalunya, nou Estat d’Europa
1.600.000 persones



Grans accions–2
Via Catalana cap a la IndependènciaVia Catalana cap a la Independència
(11 de setembre de 2013)

400 km
86 municipisp
3.000 voluntaris
1.600.000

persones



Què fem?Q

Treballar per augmentar la majoria socialTreballar per augmentar la majoria social 
favorable a la independència:

• Organitzant actes divulgatius i de• Organitzant actes divulgatius i de 
dinamització social.

• Elaborant publicacions propostes i• Elaborant publicacions, propostes i 
argumentaris.

• Mobilitzant la societat civilMobilitzant la societat civil.
• Generant debats públics.

Empènyer la classe política perquè faci elsEmpènyer la classe política perquè faci els 
passos necessaris per assolir l’estat independent.
Internacionalitzar el procés d’independència i laInternacionalitzar el procés d independència i la 
voluntat d’esdevenir un nou Estat d’Europa.



Com ho fem?
Mobilització
Assemblees
Territorials

Argumentació
A blAssemblees

Sectorials

Col·laboració amb altres
entitats: AMI, Òmnium, ...entitats: AMI, Òmnium, ...



La Via Catalana 
cap a la independènciacap a la independència

Els Projectes i accions a seguir en aquesta etapaEls Projectes i accions a seguir en aquesta etapa

Dos escenaris possibles :Dos escenaris possibles :

VIA A - Celebració d’una Consulta pacífica iVIA  A Celebració d una Consulta pacífica i  
acceptada, o no, per part de l’Estat espanyol, 
però emparada en la legislació vigent p p g g
(catalana, espanyola o internacional) el 9 de 
novembre de 2014.

VIA B – Resposta democràtica en cas 
d’impossibilitat de celebració de la Consultad impossibilitat de celebració de la Consulta. 



Pla Actuació 2013-2014

Tres línies estratègiques:Tres línies estratègiques:

1 Ampliar la majoria social favorable a la1. Ampliar la majoria social favorable a la 
independència.

2 Internacionalització del procés català2. Internacionalització del procés català.
3. Desenvolupar accions de sobirania i 

desobediència civildesobediència civil.

Unitat d’acció adaptada a la realitat de cadaUnitat d acció, adaptada a la realitat de cada 
territori.



Projectes Via Catalanaj

El País de Tots: Ampliar la majoria social favorableEl País de Tots: Ampliar la majoria social favorable 
a la independència.
El País que volem: Engrescar a tothom a aprofitarEl País que volem: Engrescar a tothom a aprofitar 
l’ocasió de construir un nou Estat.
Signa un Vot per la Independència: RecollirSigna un Vot per la Independència: Recollir 
instàncies a partir de l’exercici del dret de petició.
De la Desobediència a la Sobirania:De la Desobediència a la Sobirania: 
Desenvolupar accions de sobirania i desobediència 
civil Impuls a la construcció d’estructures d’estatcivil. Impuls a la construcció d estructures d estat.
Catalunya al Món: Internacionalització del procés.



Què podem fer?-1Q p
Al barri poble o ciutat: crear una Assemblea TerritorialAl barri, poble o ciutat: crear una Assemblea Territorial 

Per convèncer els nostres 
conciutadans dels avantatges  
de tenir un Estat propi. 
Per empènyer els partits
polítics i les nostres institucions.
Per mostrar al món que som 
i volem ser majoria.
Per ser el referent  a nivell local 
de la societat civil  organitzada 
en marxa cap a la independència.

Constitució d’Alforja per la Independència, 9.09.2011



Què podem fer?-2Q p
9 de novembre 2014: la consulta!

El f t d lEl futur del 
país és a les 

tnostres
mans…

Només depèn
d lt !de nosaltres!



.

Marxa per la independència Falset‐Reus, 22 juliol 2012

Moltes gràcies!!!Moltes gràcies!!!


