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On som i com hi hem arribat 
On som? 

A setze mesos del 
final del Procés (≈) 



On som i com hi hem arribat 
Què tenim ara mateix? 
 
• Un Parlament escollit democràticament amb 
majoria absoluta independentista 
 

Junts pel Si   --------  62 
CUP     ---------------  10 

 Total   72 
 

•  Una declaració d’inici del procés cap a la 
independència aprovada el 9 de novembre de 
2015 pel Parlament de Catalunya 

•  Una proposta de ponència conjunta al Parlament  
de Catalunya per elaborar les lleis de 
transitorietat jurídica. 

•  La creació d’una comissió d’estudi del procés constituent al Parlament de Catalunya. 

•  Una conselleria d’exteriors que, entre altres competències, ha fer conèixer el Procés a nivell internacional. 



On som i com hi hem arribat 

Com hem arribat 
fins ací? 

 Institucions 
 

Societat civil mobilitzada 
 

Juliol 2010  • Manifestació de rebuig a la 
sentència del Tribunal 
Constitucional espanyol contra 
l’Estatut de Catalunya 

 
Setembre 2012 • Entrevista President Mas-

President Rajoy: No al Pacte 
Fiscal 

 

• Manifestació de l’Onze de 
Setembre a Barcelona  (la més 
nombrosa de la història  de 
Catalunya) 

 
 • Convocatòria d’eleccions al 

Parlament de Catalunya  
 

 

Novembre 2012 • Majoria favorable al dret a 
decidir al Parlament de 
Catalunya 

 

 

Setembre 2013  • Via Catalana cap a la 
Independència 

 
Desembre 2013 • Proposta de data de 

referèndum sobre el futur 
polític de Catalunya i 
formulació de la doble 
pregunta 

 

 

Primavera 2014 • Diversos intents de pactar un 
referèndum amb el govern 
espanyol: resultat nul 

 

 

Setembre 2014 • Convocatòria de referèndum 
 

• V a la Diagonal i la Gran Via de 
Barcelona 

 
9 de Novembre 2014  • Consulta popular en resposta a 

la suspensió del referèndum 
pel Tribunal Constitucional 
espanyol (més de 2 milions 
de catalans desobeeixen el 
tribunal) 

 
Setembre 2015 • Inici campanya eleccions  al 

Parlament de Catalunya 
 

• Via Lliure Cap a la República 
 

 • Majoria independentista al 
Parlament de Catalunya 
 

 

9 de Novembre 2015 • Declaració del Parlament de 
Catalunya d’inici del procés 
cap a la independència 

 

	  



Cap on anem: Els divuit mesos 

Full de ruta dels 18 mesos 

Principi de seguretat  jurídica 
 
• No hi haurà cap buit legal: El ciutadà sempre estarà emparat per una determinada legalitat. 

1.	   Declaració del Parlament d’inici del procés cap a la independència (9 de novembre de 2015). 
  

 
2.	  

Creació de les estructures d’estat. 
  

 	   Debat constituent obert de base social i popular. 
  

3.	   Proclamació de la independència. Desconnexió de l’ordenament jurídic espanyol vigent:  

 	   •  Aprovació de la llei de transitorietat jurídica. 

 	   •  Aprovació de la llei del procés constituent. 



Després dels divuit mesos: La República 
Catalana 

Període constituent de la República Catalana 
 

1.  Convocatòria d’eleccions constituents d’acord amb la llei del procés constituent. 

2.  Elaboració de la constitució per part del Parlament Constituent a partir del debat i les 
aportacions cíviques i populars fetes prèviament. 

3.  Referèndum de la Constitució proposada. 

4.  Primeres eleccions ordinàries de la República. 

	




Apunts de comunicació i missatge 
Breu recordatori: Com ens comportarem? 

• Escoltar i deixar parlar: mostrem interès per les persones, pels seus problemes, sentiments i 
raonaments. Intentem entendre les raons de l’interlocutor (posar-nos al seu lloc) i, des del respecte, 
donar arguments favorables a la República i el Procés. 

• Respectar l’espai personal i mantenir el contacte visual: no apropar-nos excessivament. Si 
envaïm l’espai personal, provoquem incomoditat.  

• Tracte educat i actitud positiva: parlar amb serenor, aportant arguments i dades; mai 
passionalment. Carregueu-vos de paciència si escolteu alguna barrabassada. No heu de posar-vos 
nerviosos, alçar la veu o acalorar-vos (si cal, compteu fins a deu abans de respondre!).  

• No iniciar una discussió estèril: tallem educadament i no perdem el temps amb persones 
agressives, mal educades, intransigents i/o que reaccionen amb les consignes de la caverna. 

• Transmetre entusiasme, seguretat i il·lusió pel futur, tant en la comunicació verbal com 
no verbal: Confiem en nosaltres mateixos. No som pusil·lànimes,  sinó persones que estimem i volem 
el millor pels nostres i pel nostre país. Tot i ésser prudents, sabem posar-nos dempeus quan toca. Quan 
ha tocat, no hem fallat mai. Per què hem de fallar ara? 



Apunts de comunicació i missatge 

Missatge (I): 

• Admetre les dificultats del Procés, però expressar la confiança total en l’èxit: amb treball i 
generositat aconseguirem la República Catalana. TOTES les dificultats que han sorgit (i n’han sorgit 
moltes i de molt fortes) les hem superat amb escreix. Què ens fa pensar que no superarem les que 
vindran a partir d’ara? 

• Admetre les incerteses lògiques del Procés (ningú és endeví!):  expliquem les passes del full de 
ruta, pas a pas; remarquem el camí fet i indiquem els terminis globals (més o menys 18 mesos: ho tenim 
a tocar!). 

• Discurs positiu: il·lusionem les persones amb l’oportunitat que ens ofereix la República de fer un nou 
estat socialment més just, més democràtic i més digne. 

• Discurs inclusiu: tothom és cridat a participar-hi, no importa la diversitat ideològica, origen 
geogràfic, diferències socials o culturals. Les persones no declaradament independentistes també formen 
part del procés de construcció de la República:  Tothom hi pot aportar molt! 



Missatge (II): 

• Compte amb els paranys del 48% i dels vots: Un 48% per cent a favor, no fa automàticament un 
52% en contra. En unes eleccions parlamentàries compten diputats, no vots. El 27S va proporcionar la 
legitimitat democràtica per tirar endavant el Procés. Sense cap mena de dubte! 

• Compte amb els cants de sirena: Desconfiem de tots els arguments i propostes que semblen 
atractives, però no finalitzen amb la independència de Catalunya (o la deixen en un segon pla). 
L’objectiu és assolir la República Catalana, de la qual en depenen la resta de beneficis i avenços socials 
i democràtics! 

• Distingir què és missatge, campanya, projectes, etc. de l’ANC del que no l’és:  Tot i que 
l’ANC pot donar suport a diverses iniciatives i participar-hi, a efectes de missatge cal anar molt en 
compte en diferenciar els missatges, objectius, etc. de l’ANC d’altres projectes i iniciatives. Nosaltres 
parlem en nom de l’ANC. 

• Diguem-li pel seu nom: El nou estat ja té nom (Declaració del 9N) i és dirà República Catalana. 
Fem servir els termes específics de República Catalana, nova República, etc. en comptes del genèric 
nou estat. 

Apunts de comunicació i missatge 



Moltes gràcies 

Sant Cugat per la Independència (territorial de Sant Cugat del Vallès de l’ANC)  
Carrer de Cristòfor Colom, 24 
santcugat@assemblea.cat 

Més informació:  Comissió d’informació i missatge de Sant Cugat per  
 la Independència 

  formacioscxi@gmail.com 


