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Sants-Montjuïc per la Independència Sessió de treball 11/01/2020 
 
 

El procés de la independència: estat actual, vies de futur i paper de l'ANC 
 

ANÀLISI DE LA REALITAT ACTUAL: 
 
L'existència de diverses entitats, plataformes i iniciatives de mobilització social no ha de representar un 
problema. Fonamentalment, l'Assemblea i CDR, en certa manera es complementen en les seves 
accions i possibilitats. Cal aprofitar les sinergies. 
 
També valorem que l'estil de les accions proposades par l'ANC i altres col·lectius poden diferir. La 
manera de fer de l'Assemblea són les accions pacífiques i noviolentes, de desobediència civil. Cal, però 
no sentir-nos culpables per la nostra manera de fer les coses: comuniquem un estil, de la Carme, de la 
Muriel, dels Jordis... Cal també ser immunes a les crítiques pel civisme demostrat en les nostres 
concentracions i, també, hem d'admetre que hi poden haver altres tipus d'actuacions en resposta a la 
repressió. 
 
Pel que fa a les accions realitzades com a reacció a la sentència del procés a mitjans d'octubre, valorem 
molt positivament totes les que es van fer, però constatem que no es pot estar de revolta permanent: 
potser val la pena fer unes accions intenses i una pausa pel mig, doncs sinó, es produeix un cansament 
i va disminuint la resposta de la gent. Constatem, amb tristesa, que no hi va haver pràcticament cap 
mena de resposta institucional a la sentència. Només l'acció de la societat activa i organitzada.  
 
Avaluem que el moment és molt complex i que sovint ens crea contradiccions personals i com a entitat, i 
que no sempre som prou ràpids a reaccionar i valorar adequadament totes les possibilitats. 
 
Hem de ser conscients que l'enemic té mentalitat del segle XIX però amb eines del XXI, i ja sabem que 
estan disposats a emprar violència del tipus que sigui per impedir-nos l'objectiu. 
 
 
NOTES EN CLAU DE FUTUR: 
 
Organització i funcionament de l'Assemblea: 

 
Analitzant el nostre actual Full de Ruta, veiem que és perfectament vàlid en el moment actual, però que 
l'hauríem de llegir i tenir-lo més present com a Assemblea local. Sobretot, reivindicant el referèndum de 
l'1 d'octubre com a vàlid, mentrestant no se'n pugui pactar un altre.  
 
Pel que fa al funcionament del SN, detectem un cert mal funcionament: moltes altes i baixes, manca de 
transparència, sensació que no s'arriba a tot, potser massa connivència amb els partits. Creiem que es 
podria potenciar la seva acció si s'obrís a la col·laboració de voluntaris de les AT i AS: fins ara, el 
voluntariat s'ha entès a l'Assemblea només com a servei d'ordre, per fer trucades telefòniques i poca 
cosa més. Segur que tenim experts en molts camps. El SN hauria de marcar les línies de treball i els 
voluntaris desenvolupar-les seguint les seves directrius: informàtics, assessors fiscals i legals, 
economistes, sociòlegs, publicistes... 
 
Es fa difícil comprendre que no s'ha fet res per tenir alguna entitat pantalla a l'exterior, per protegir el 
patrimoni de l'ANC de les represàlies, per tenir una web, la base de dades i sistema de correu electrònic 
en servidors estrangers. 
 
Per a les properes eleccions al SN, s'hauria de pensar un qüestionari que haurien de respondre tots els 
candidats, sobretot per saber què en pensen de l'estratègia política a seguir, posició respecte a Europa, 
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tipus de mobilitzacions que hem de potenciar, etc. Així tindríem més criteris per votar. 
Caldria fer freqüents consultes telemàtiques als socis per anar donant resposta a eventuals evolucions 
del moment polític i veure quina resposta s'hi dóna en aquells aspectes no contemplats en el Full de 
Ruta, com de fet ja s'ha realitzat alguna vegada. 
 
Relació amb els polítics i les institucions: 

 
No hem de normalitzar i acceptar les actuacions no democràtiques de l'Estat. 
 
Hem d'augmentar el nivell de crítica als nostres partits i institucions, ja sigui per les seves desavinences 
d'estratègies, les seves picabaralles fins i tot públiques o les seves renúncies institucionals. 
 
En tot cas, com a ANC i com a AT hem de treballar per la unitat de l'independentisme. 
Caldria que l'ANC es posicionés de cara a les pròximes eleccions al Parlament. L'allunyament dels 
polítics de la societat necessita un bon revulsiu. L'experiència de les Primàries municipals no va ser 
massa reeixida, però potser cal insistir en aquesta línia, potser cercant d'entrada, gent que hi vulgui tenir 
un paper important. 
 
Cal fer pressió als partits polítics proposant-ne una redefinició. Caldria anar cap a unes llistes obertes en 
comptes de les actuals llistes tancades i bloquejades. Mentrestant no es pugui, proposar primàries 
autèntiques obertes a la ciutadania, no per decidir només el cap de llista, sinó tota. Renunciar a la 
disciplina de vot en el Parlament. Transparència de finançament. Proposar fer freqüents consultes 
telemàtiques a la població. 
 
Campanyes: 

 
Recuperar els nostres símbols: llaços grocs, estelades, pancartes de solidaritat, etc. 
 
Hem d'insistir a assolir noves quotes de poder en les entitats, col·lectius i institucions com la campanya 
"Eines de País" amb les Cambres de Comerç. També en sindicats d'obediència nacional, noves 
organitzacions empresarials, col·legis professionals, claustres universitaris, etc. 
 
És important aprofitar els estudis econòmics elaborats per la Cambra de Comerç, ara accessibles. 
 
Campanya de divulgació per reforçar els valors republicans. Ha de respondre a dos objectius: per un 
costat, per dibuixar alguns trets distintius del nou estat en aspectes d'ampli consens i per l'altre, per anar 
implementant canvis exemplificants que permetin treballar l'Assemblea amb col·lectius que lluiten per 
millores socials: Drets de les dones, conservació del medi, disminució de les diferències socials, consum 
de proximitat, dret a l'habitatge, acollida de nouvinguts...  
 
Es proposa anar més enllà en la campanya de consum estratègic, remarcant no només el vessant 
d'empreses pròpies per evitar ser clients de les empreses de l'IBEX, sinó també pels valors 
mediambientals del consum proper i de temporada, prioritzar els petits comerços i les cooperatives, els 
etiquetatges en la llengua del País i, fins i tot, qüestionar si a nivell internacional hem de seguir 
consumint productes de països que boicotegen els acords respecte a l'emergència climàtica. Diguem-ne 
Consum Responsable Global. 
 
Valorar la possibilitat de potenciar estratègies de sabotatge social i econòmic. 
 
A nivell internacional, reforçar l'acció de les assemblees d'exteriors (AE) i les xarxes socials per fer 
veure les mancances democràtiques i ètiques de les institucions estatals: la monarquia, la judicatura, el 
"deep state", la diplomàcia, etc. 
 
A nivell d'assemblees territorials (AT): Dedicar recursos econòmics a llençar missatges clars i 
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contundents de pàgina sencera als diaris de lliure difusió als nostres barris. 
Formació: 

 
Crear un espai de formació del compromís ètic per als socis en general i per al jovent en particular.  
 
A nivell d'AT: fer xerrades i tallers d'autoprotecció en els àmbits de les comunicacions, xarxes socials, 
informàtica, etc. També en l'àmbit de conservació del medi. 
 
Campanya Immigració: 

 
A nivell de AT: Hi ha molts col·lectius als nostres barris. Hem de treballar l'argumentari, recordant que 
els seus països també van independitzar-se, explicant les millores que podrien aconseguir en una 
Catalunya independent, muntar xerrades amb persones mediàtiques. 
 
De totes maneres, s'apunta que la millor manera d'arribar-hi és facilitant-los les coses, tràmits, etc. 
Potser coses que haurien de fer els Consells Locals per la República Catalana.  
També a nivell local: en el passat, ens hem implicat en campanyes cíviques exitoses, com impedir posar 
noms de franquistes a carrers del districte, externalització de la publicitat de TV3, etc. Ens proposem, 
entre altres, iniciar una campanya per tancar el CIE de la Zona Franca. Ara que, teòricament, les forces 
que tenen el govern municipal també són les que manen al "gobierno" central. 
 
Accions: 

 
Creiem que hauríem de fer accions més contundents, no només la típica concentració i tots cap a casa. 
En aquest sentit calen accions més decidides, desacomplexades i amb impacte públic. Amb objectius 
clars i revisables. 
 
Potser accentuar les accions en l'àmbit europeu, especialment aquelles que aquí poden ser declarades 
il·legals. Fer marxes, accions a Perpinyà, etc. 
 
Potser fer pressió d'alguna forma a aquelles persones i professionals que ens tenen com a objectiu.  
 
Caixes de Resistència: 

 
És un element molt important en la nostra lluita. I en caldrà més. Cal que fem més activitats per assolir 
fons, més publicitat. Valorem la possibilitat de fixar una quota individual periòdica.  


