SANTSS de
SAAA
Punt
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Proposta d'esmena
Justificació
Prop
Proposta inicial
Preservar el caràcter no violent i pacífic del ( afegir al final)
Cal evitar esdeveniments com els de
procés i de les mobilitzacions, denunciar
finals d’octubre, quan la població a
qualsevol provocació que intenti generar i defensar la plena sobirania del poble per acceptar- favor de la República ve quedar
violència i col·laborar amb altres entitats ne les conseqüències.
sense possibilitats de defensar-la,
Addició
JMB
especialitzades en la formació popular d’accions
(tal com havia fet l’1 d’octubre) en
no violentes de protesta, intervenció i d’oposició
prendre les institucions la decisió
pacífica
contrària.
Tipus

Mantenir i reforçar la independència de l’ANC
respecte dels partits polítics
com a garantia d’una transversalitat clau en el
compromís i la mobilització dela societat. Però
Modif l’ANC no és ni pot ser neutral pel que fa a
l’objectiu de laRepública catalana ni pel que fa
als grans valors transversals de democràcia real,
justícia, solidaritat i defensa dels drets
individuals i col·lectius dels seus ciutadans.
Definir l’estratègia i la planificació d’accions per
respondre a la repressió de l’Estat espanyol
(hem après que la seva repressió no té límits i és
Modif a tots els nivells) i, de forma proactiva,
construir la República proclamada a partir
de l’apoderament de la gent (la construcció
de la República no és delegable).

26

Hem tingut una Presidenta, desprès
Presidenta del Parlament i ara a ERC
i un President ara a JxC. De quina
independència parlem ?
FM

Respondre a qualsevol tipus de repressió que realitzi
l’Estat espanyol amb accions planificades i previstes.
Construir,
de forma proactiva,
la República Proposo separar el text perquè
proclamada a partir de l’apoderament de la gent (la considero que són 2 objectius
diferents amb prou entitat.
construcció de la República no és delegable).

Adoptar estrategies d’autoprotecció de l’Assemblea, Cal prendre les mesures tècniques i
relatius a els seus càrrecs i els seus associats.
de comunicació en un ambient de
discreció
i
confidencialitat
per
protegir-se de les arbitrarietats de la
repressió.
Mantenir la unitat d’acció de les formacions
Volem independència dels partits i
els hi volem marcar el que han de
Supres polítiques i de les entitats independentistes, del
sió
conjunt de la base social de l’independentisme, ( eliminar )
fer. Això és voler anar contra la
com agarantia de la consolidació de la República.
natura dels mateixos partits.
Mantenir la unitat d’acció de les formacions Promoure la unitat d’acció de les formacions La unitat d'acció mai dependrà de
polítiques i de les entitats independentistes, del polítiques i de les entitats independentistes, del l'ANC. Promoure/potenciar/afavorir...
Modif conjunt de la base social de l’independentisme, conjunt de la base social de l’independentisme, com sí que està al nostre abast .
com a garantia de la consolidació de la a garantia de la consolidació de la República.
República.

(Al final d’ Objectius
Després
Addició l’Assemblea )
de 25

26

Establir clara i explícitament que qui estigui en la
direcció de l’ANC no podrà formar part de cap partit
polític en un temps marcat per la pròpia ANC ó fins
la desaparició de la mateixa ANC, per haverassolit
els objectius nacionals.

ACV

estratègics,

JMB

FM

ACV

29

Augmentar la base social per la República
per ampliar i enfortir la majoria existent. Per ferho caldrà treballar conjuntament amb diferents
sectors, plataformes i moviments que incideixin ( eliminar )
Supres en els aspectes socials i polítics regeneradors de
sió
la nostra societat

( Veure text a l’anterior esmena )
29

36

43

Addició

La situació i els moments excepcionals que vivim
fan que haguem de reconsiderar l’estratègia per
aconseguir el nostre objectiu. Reconsiderar però,
no vol dir que haguem de decidir una sola
estratègia. La millor manera d’aconseguir el
Modif
nostre objectiu és diversificar les estratègies. Per
això, les línies d’actuació estratègica cal
analitzar-les des de tres vessants diferents o
camins: el camí social, el nacional, i
l’internacional.
L’aparició de diversos grups organitzats a partir
de l’1 d’octubre suposa una oportunitat i un
repte, com és treballar amb aquests nous espais
de participació ciutadana als quals hem
d’implicar en els debats territorials i sectorials.
Modif Això ha de ser el tret de sortida del Procés
Constituent en la fase participativa ciutadana
que ha d’indicar als partits polítics quin és el
model de país que volem construir entre tots i
quina ha de ser l’acció de govern i de debat
parlamentari necessari per implementar-lo.

Després
Addició
de 43

Ens creiem que ja hem proclamat la
República ó no? Si es que sí, no cal
perdre més el temps en ampliar
bases de res. Tothom que visqui aquí
i vulgui ser català que ho sigui i qui
no vulgui doncs que no ho sigui. Ara
bé, si considerem que no hi ha hagut
referèndum, i que no s’ha proclamat
res doncs aleshores seguim fent
rodar la nòria.
( afegir al final)
El nostre discurs ha de fer evident
...especialment amb aquells que demanen un món que hi ha una sèrie d’iniciatives
més sostenible i una societat més sensible a les transformadores de la nostra societat
desigualtats i solidària amb els més desafavorits.
que només són possibles en l’àmbit
d’un nou estat, com s’ha vist fins ara
amb l’anul·lació de qualsevol llei de
caràcter social del Parlament.
Estratègia: paralitzar Catalunya immediatament i Es que tenim la casa en flames. Que
fins que el Govern espanyol doni el braç a tòrçer.
això és una guerra. Prou de marejar
la perdiu: l’estratègia només pot ser
la de defensar La República fent
objecció a l’Estat Espanyol en tot.
Poso com exemple el 3-O.

L’aparició de diversos grups organitzats a partir de
l’1 d’octubre suposa una oportunitat i un repte, com
és treballar amb aquests nous espais de participació
ciutadana amb els quals hem de compartir els
debats territorials i sectorials. Aquests debats poden
ser el tret de sortida del Procés Constituent en la
fase participativa ciutadana que ha d’indicar als
partits polítics quin és el model de país que volem
construir entre tots i quina ha de ser l’acció de
govern i de debat parlamentari necessari per
implementar-lo.
D’altra banda, cal potenciar la força dels individus
organitzats com a consumidors per defensar-se de
les empreses de serveis regulats, les de l’IBEX 35 i
altres que es beneficien de les disposicions de la
classe dirigent espanyola i d’aquelles empreses que
han actuat com a col·laboradores de l’acció
vergonyosa del govern espanyol per combatre el
procés i generar alarma social. Cal disposard’un
catàleg d’accions i d’informació fiable i de primera
ma per alsconsumidors.

Alguns grups ja han començat debats
sobre punts fonamentals del Procés
Constituent, no els hem de voler
implicar en aquests debats, ells ja
han començat
a ferdebats sobre
punts
essencials
del
procés
Constituent.

Cal tenir molt clar que un dels
darrers
reductes de resistència
pacífica dels ciutadans és des del seu
paper com a consumidor lliure per
escollir les empreses i comerços que
li mereixen confiança des d’un punt
de vista nacional, de proximitat, de
transparència,
de
sostenibilitat,
cooperatiu, etc.

FM

JMB

FM

MC

JMB

En aquest marc, cal seguir l’activació del procés
constituent.
Aquest
procés,
va
quedar
seriosament frenat per tota la preparació del
referèndum, la seva execució i tots els fets que
han ocorregut amb posterioritat. És imperatiu
que es reprengui aquest procés constituent i que
tota la societat catalana en conjunt pugui
participar en la concepció de la nova República.

45

Addició

47

L’estructura actual de l’ANC fa que sigui una
entitat gran, però també complexa a l’hora de
prendre decisions i a vegades lenta i poc
dinàmica, fets que en ocasions motiven que
Modif l’Assemblea reaccioni tard.

En aquest marc, cal seguir l’activació del procés
constituent. Aquest procés, va quedar seriosament
frenat per tota la preparació del referèndum, la seva
execució i tots els fets que han ocorregut amb
posterioritat. És imperatiu que es reprengui aquest
procés constituent que ha d’anar orientat a dibuixar
el perfil republicà, atenent, especialment, no tant als
aspectes jurídics d’elaboració d’un text constituent,
sinó a dissenyar les línies mestres que garanteixin la
llibertat, igualtat i solidaritat de tots els ciutadans:
-Visibilització de la construcció de la nostra
República com l’única alternativa en dècades a la
involució
econòmica,
social,
territorial,
antidemocràtica i repressiva a que s’ha vist abocat
l’estat espanyol, amb la immensa majoria de les
seves forces polítiques.
-Implicació en la consecució d’una societat més
sostenible, conjuntament amb els sectors més
sensibles a aquest tema, propiciant la intervenció
activa dels nostres associats i oferint alternatives de
consum proper, per mitjans respectuosos amb el
medi, afavorint el cooperativisme i l’economia
circular.
-Continuació de l’acció sensibilitzadora envers les
problemàtiques socials i econòmiques, especialment
pel que fa al creixement de les desigualtats
econòmiques, la pèrdua de poder adquisitiu d’amplis
sectors de la població, la pobresa i precarietat en
totes les seves manifestacions i el drama de la
immigració. Tot això en col·laboració amb les
entitats, organitzacionscíviques i sindicats implicats.
És aquesta participació pública la que ha de
potenciar l’Assemblea i altres entitats i plataformes,
per posar en evidència que l’emergència de la
República és molt més que un canvi de bandera o de
nacionalitat. És la creació, negre sobre blanc, d’un
nou estat del segle XXI que estigui en disposició de
fer aportacions molt positives a una Europa immersa
en una crisi de valors i de ciutadania.

Cal
remarcar
que
el
procés
constituent, entès com la redacció
d’una nova constitució és tasca
d’experts i fruit del debat dels
parlamentaris.Però que hi ha una
tasca prèvia, imprescindible, de
participació de tota la societat en fer
propostes i anar perfilant els trets
més característics que cal tenir
presents.

L’estructura actual de l’ANC fa que sigui una entitat
gran i complexa. Cal afavorir que les AT, AS i AE
puguin tenir un paper directe i actiu en la presa de
decisions per esdevenir referent clar del procés.

La redacció en positiu sempre és
millor.
La relació/coordinació entre la base,
les diferents comissions i el SN ha de
poder ser molt àgil i eficaç. Dit d'una
altra manera, la base de l'assemblea
ha de ser consultada i ha de poder
participar en la presa de les grans
decisions.

JMB

ACV

48

48

51

Cal que el nou Secretariat Nacional sortint de les
properes eleccions faci un procés d’anàlisi i
incorpori les millores necessàries per fer de l’ANC
una entitat més eficient i àgil que pugui
funcionar de manera òptima en els temps tan
convulsos que vivim. Una ANC que no es pugui
Supres
veure afectada per interessos personals o
sió
polítics. Aquest procés, però, ha de comptar
necessàriament amb les aportacions del conjunt
de les assemblees territorials, sectorials i
exteriors, on les consultes telemàtiques siguin
un
instrument
habitual
en
el
nostre
funcionament.

Addició

( Veure text a l’anterior esmena )

Un cop vist el resultat de les eleccions del 21 de
desembre de 2017 queda palès que una majoria
de la societat catalana vol seguir el camí per
assolir la sobirania. La majoria independentista
ha demostrat estar ben consolidada i la majoria
Modif
silenciosa unionista s’ha demostrat inexistent. La
suma de les forces partidàries que Catalunya
decideixi el seu futur mitjançant un referèndum
vinculant i pactat ha obtingut una victòria
incontestable.

Després
Addició
de 56

71

•
Seguir amb la línia de treball de difondre als
mitjans de comunicació internacional la situació i
Addició
les aspiracions de Catalunya.

Després
Addició
de 73

74

( Suprimir, si s’aprova l’esmena anterior )
ACV

( afegir al final )
...fent més fluïda la comunicació amb el SN, Cal que des del SN es doni resposta
agilitzant les respostes a les qüestions i demandes més ràpida a les preguntes i
d’aquestes i facilitant la comunicació en horitzontal. demandes de les AT, AS i AE.
Cal potenciar les relacions entre AT
de diferents indrets per tal de posar
en comú iniciatives.
Un cop vist el resultat de les eleccions del 21 de No veig adequat referir-nos a la
desembre de 2017 queda palès que una majoria de majoria silenciosa unionista com a
la societat catalana vol seguir el camí per assolir la inexistent.
Millor
no
ser
tan
sobirania. La majoria independentista ha demostrat triomfalistes, encara hem tingut
estar ben consolidada i supera en vots i escons als massa vots unionistes.
que s’han inclinat per votar partits clarament
unionistes. La suma de les forces partidàries que
Catalunya decideixi el seu futur mitjançant un
referèndum vinculant i pactat ha obtingut una
victòria incontestable
· Obrir-se a noves estratègies que ens permetin Només amb discurs i estratègia
arribar a grups, entitats i associacions que sembla comunicativa no arribarem a molts
que comparteixen postures unionistes.
sectors dela població, els hem d’anar
a trobar, ens calen estratègies per
anar-hi.
( afegir al final ) ...especialment per posar de Cal fer palès el caràcter no
manifest les característiques cíviques, pacífiques, nacionalista, ni xenòfob ni populista
integradores i renovadores del nostre projecte ni egoista del projecte de República.
nacional.
Promoure i donar suport a les denúncies davant La
presència
davant
instàncies
organismes internacionals com l'ONU, el TEDH a internacionals ens dona visibilitat
Estrasbourg i d'altres que puguin defensar els
nostres drets i llibertats tan individuals com a poble

És previsible que tinguem un nou escenari de
confrontació política, tot i haver ratificat la
República en les eleccions del 21 de desembre ( S’haurà de fer un redactat que s’adapti al que passi
Modif de 2017, en el que serà necessari que preparem aquests propers dies. )
accions específiques sobre diferents àmbits
estratègics per cercar el ressò polític i econòmic
en l’àmbit europeu i internacional.

JMB

MC

MC

JMB

RMS

MC

