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LA MAJORIA SOCIAL 

PROPOSTA NÚMERO 1 

Crec que les persones que no són favorables a la independència no ho són per dos 

motius principals: 

a) Sentimentals 

Possiblement Per la procedència d'altres llocs d'Espanya, o per una educació molt 

esbiaixada, tenen un fort sentiment d'espanyolitat que els fa veure com absolutament 

indesitjable una separació de Catalunya. Molts d'ells poden reconèixer que l'Estat no 

funciona d'una manera eficient, però sempre cerquen la solució en canvis dins del propi 

Estat, sense posar en cap moment en dubte la seva estructura o unitat, que consideren 

indivisible. 

És un segment de la població perdut per a la causa, al menys a curt i mig termini. No 

paga la pena esmerçar-hi esforços. 

b) La majoria de persones tenen un enorme desconeixement de temes que són bàsics i 

fonamentals per poder prendre decisions d'una manera mínimament coherent.  

Cal seguir en la línia de seguir divulgant informació independentista per 

tots els mitjans al nostre abast: fulletons, xerrades, diaris, acció viària, articles, etc. 

És molt probable que ara la gent estigui molt més receptiva. La independència ha 

passat de ser vista com quelcom que un segment de la població demanava o ser una 

possibilitat més que real a partir del moment que tenim un parlament amb majoria dels 

partits independentistes. Els mitjans d'aquí i d'allà no parlen d'altra cosa. 

El missatge de l'ANC ha de ser sempre tranquil·litzador. Dir que el ventall 

polític de partits independentistes és molt obert, cosa desitjable, i que els acords 

requereixen temps per no fer-se de manera precipitada.  

 

PROPOSTA NÚMERO 2 

dificultat principal està en la difusió dels arguments positius de la Independència, 

especialment en els medis de comunicació EMISSORES DE RADIO LOCALS I 

COMARCALS i TELEVISIONS PRIVADES DE LLENGUA ESPANYOLA I/0 

CATALANA. 

 

Cal fer accions de contacte directe amb els Directors d’Emissores i Comunicadors locals 

a través dels nostres respectius Coordinadors de les AT’s. Aquesta tasca pot fer-se 

mitjançant entrevistes amb membres de les AT’s locals o comarcals de forma 

continuada i també mitjançant la introducció de falques prèviament gravades per 

comunicadors professionals de l’ANC. 
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PROPOSTA NÚMERO 3 

Davant la realitat que encara hi ha gent que pensa que pot “pactar” amb l’estat 

espanyol; s’ha de demostrar que no es pot negociar. 

Podríem fer una classificació ( com una altra ), envers el per què d’aquest pensament, 

d’aquesta creença: 

 Problemes interns: problemes sentimentals, emocionals 

 Problemes externs: pors, amenaces, immobilisme davant el canvi 

Hi ha sectors impermeables, aquests no ens hi hem d’adreçar. 

 Identificar col·lectius susceptibles de “canvi” UNIÓ-PSC-PACMA-CTSQP i  

esbrinar segons estadístiques del vot ( per exemple a Sant Cugat), buscar perfils 

de votants ( un cop et dirigeixes al barri )  i a través de Súmate mirar d’arribar.  

 Identificar castellano-parlants de cada AT susceptibles de poder fer 

aquesta feina. 

 Primer de tot escoltar ( No com ANC) i després confeccionar un discurs 

específic pel votant, un discurs personalitzat. 

 “Identificar” en les entitats que hi ha una massa social susceptible algú 

d’aquesta entitat que sigui idoni per poder transmetre el discurs ( 

transmissor ) 

 

PROPOSTA NÚMERO 4 

A nivell d’Instituts i Universitats seria el medi d’arribar als joves: Els joves han de saber 
la veritat, tant econòmica, com política, com va arribar a fer-se la Constitució Española, 
no d’una forma normal, sinó anormal, com sabem sota mà militar.  
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EL PROCÉS CONSTITUENT 

PROPOSTA NÚMERO 1 

Ara toca encetar de veritat aquest definició del país que volem, sent la futura 

Constitució la peça clau d'aquesta definició. És doncs, responent a la pregunta, una 

evident necessitat tenir una proposta de Constitució que sigui engrescadora i que 

permeti aconseguir una victòria clara quan s'hagi de votar. 

Les principals dificultats poden ser dues, al meu entendre: 

a) La possible inhibició de forces polítiques espanyolistes, que potser no 

voldran participar en el debat de la nova constitució 

b) La concepció política molt diferent de la CUP, partit necessari per conformar 

una majoria independentista. És un partit que té idees vàlides i respectables, però que 

són molt diferents de les de la resta de partits, especialment les referides a l'estructura 

del sistema econòmic i financer en el que estem immersos els països de la UE, amb tots 

els seus avantatges i inconvenients. Aquestes discrepàncies podem dificultar la redacció 

de la nova constitució, encara que penso que han de ser superables, especialment si es 

fa l'exercici de no inventar gaire i basar-se en constitucions dels països en els que ens 

volem emmirallar.  

 

PROPOSTA NÚMERO 2 

Cal oferir a tots els ciutadans de Catalunya, fins  l’últim racó de comarca.  la seva 

participació doncs és imprescindible, per ser una absoluta novetat, que tothom que 

vulgui doni, encara que sigui verbalment, les seves opinions o suggeriments, en temes 

fonamentals, que ha de reflectir la futura CONSTITUCIÓ de la República catalana. 

 No es tracte de fer dissertacions sinó de dir per exemple:  si volem tenir un exèrcit 

propi o no, si ha de permetre’s la pena de cadena perpètua o no, si volem o no continuar 

dins la UE, etc... Això requereix formular breument 10 ó 12 preguntes bàsiques des del 

SN o CP.  

Donar a totes les AT’s unes instruccions concretes d’estat permanent d’atenció a 

partir de la propera setmana. 

 

PROPOSTA NÚMERO 3 

 Decidir què s’ha de fer ( el Procés Constituent pròpiament dit ) i qui ho ha de 

fer 

 Participació ciutadana ( per exemple Reinicia ) entre d’altres. 

 Dificultats: aportacions genèriques, amplies,objectives, generoses 

 Necessitat: adreçar-se o poder fer efectiva el sector no independentista ( és a dir 

afegir sector no independentista ), que hi participin en el Procés. 

 Articular un sistema de participació àgil, coherent ( per exemple dins la 

plataforma Reinicia) 
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PROPOSTA NÚMERO 4 

Informar per persones. Les persones grans com els joves, han de saber en què 

consisteix el Procés.  
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RELACIÓ AMB EL SN 

PROPOSTA NÚMERO 1 

No hi ha una manera definida i àgil de fer arribar idees i propostes, o 

d'escampar les bones pràctiques d'unes territorials a les altres a través del 

SN.  

La relació de dalt cap a baix tampoc és gaire bona. En aquests moment les assemblees 

haurien de saber millor què s'espera que facin. 

Penso que hauria d'haver un canal de comunicació sistemàtic del SN amb els 

secretariats territorials que servís de guia per prioritzar la seva activitat 

local. 

 

PROPOSTA NÚMERO 2 

El més urgent és agilitar la comunicació entre AT’s i SN o CP.   

Sembla imprescindible que es recordi qui són els Responsables de Comunicació a 

cada AT, per a poder transmetre de forma immediata i simultània (xarxes) 

qualsevol acció generalitzada a tot el territori. 

En una situació d’emergència com la que es plantejarà, indubtablement, la propera 

setmana i següents, la màxima força de l’ANC es demostrarà per la nostra agilitat 

d’acció generalitzada; única forma d’impedir accions de repressió provocades per forces 

d’ordre públic i/o d’infiltrats (feixistes ni anarquistes) en concentracions massives 

 

PROPOSTA NÚMERO 3 

El SN sempre va “darrera” les AT; principal problema. 

 Establir un mètode àgil i articulat per a que arribi la informació de les AT a la 

Nacional. 

 Establir el vot directe de cada associat 
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EL PAPER DE L’ANC EN EL PERÍODE POST-27S 

PROPOSTA NÚMERO 1 

els nostres polítics hauran de fer molta feina i fer-la bé. També hauran d'aguantar 

molta pressió. L'ANC ha d'estar al seu costat recolzant-los.  

Com fer-ho? 

1) Estant preparats per mobilitzar gent quan faci falta  

2) Suportar accions de desobediència a l'Estat quan calgui, d'acord amb les 

indicacions del nostre govern i parlament. 

3) Participar activament en la definició de la Constitució, juntament amb 

partits polítics i altres entitats del teixit associatiu català. 

4) Seguir tenint una estreta col·laboració amb les altres entitats 

sobiranistes, com Òmnium Cultural i Súmate, per coordinar accions conjuntes. 

5) Seguir fent activitats de formació i informació per a ampliar la majoria social 

favorable a la independència. 

6) Mantenir un diàleg sistemàtic amb els partits sobiranistes per  tal 

d'acordar posicions i coordinar accions que reforcin la seva feina. 

7) Combatre permanentment el desànim que pot tenir molta gent en front de les 

dificultats que hi haurà per assolir l'objectiu final, o de l'aparició de nous casos de 

corrupció. 

8) Seguir fent accions de visibilitat internacional per a donar a conèixer que 

Catalunya vol ser independent per mitjans pacífics i democràtics, i que serà un Estat 

fiable que pot col·laborar a la millora dels problemes europeus i mundials. 

 

PROPOSTA NÚMERO 2 

Donar suport constant a les actuacions dels DIPUTATS SOBIRANISTES I ACORDS 

MAJORITARIS DEL PARLAMENT, fent-ho explícit  al carrer, als Municipis i/o Caps de 

Comarca.   

Publicar UNA o més DECLARACIONS DEL SN. exigint als partits sobiranistes 

l’imprescindible ACORD PER FORMAR UN GOVERN abans del 20-D.  

 

PROPOSTA NÚMERO 3 

 Control estricte de les accions polítiques definint una política pròpia de l’ANC 

per aplicar-la tant com pugui alhora que l’acció política. 
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PROPOSTA NÚMERO 4 

 Informar 

 mobilitzar si cal 

 prémer als polítics, com persones civils que nosaltres som,  que tenim la força, 

 no desanimar-nos i sobretot estar units, no perdre els nervis i no seguir el joc 
brut que vol Espanya que tot sigui amb civisme i sense provocacions.  

 Continuar informant amb les nostres sigles, com fins ara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


