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LLISTA CÍVICA. DOCUMENT DE TREBALL 

 
Document aprovat en assemblea de membres de ple dret el 15 de setembre de 2022 
per un 92,31 % de vots a favor  
 

Condicions per avançar.  
 
Si repassem mentalment la trajectòria dels darrers anys de l’activisme independentista, 
constatarem que, quan més hem avançat, ha sigut per una barreja feta d’una reacció als 
atacs de l’estat i d’una proposta il·lusionant d’aconseguir una fita important pe l nostre 
País: la retallada de l’Estatut, el 9N, la proposta de Junts pel Sí, el referèndum de l’1 
d’octubre, en són els exemples més paradigmàtics.  
Ara es dona la primera de les condicions, les humiliacions i la repressió de l’estat. Però 
ens manca el component il·lusionant, propositiu i creatiu que faci sortir la gent als carrers, 
que es mobilitzi per una campanya amb valors republicans, decidida a culminar el camí 
cap a la independència. Hi trobaríem diferents maneres de fer-ho. Amb la proposta de la 
llista cívica volem aconseguir fer arribar al Parlament un grup de persones que estiguin 
realment disposats a fer el gran pas cap a la independència, sempre comptant amb el 
suport del poble català. És per això, només per això, que ens cal un nou Parlament i un 
nou Govern que continuïn el que vàrem deixar a mitges l’octubre del 2017. No ens cal un 
programa de govern, sinó una decisió ferma d’instaurar una nova legalitat i d’estar 
disposats a defensar-la a totes. Més endavant ja decidirem, en unes eleccions normals, si 
votem als que pretenen unes polítiques o unes altres, apujar impostos o abaixar-los, per 
exemple, perquè ara no tindrem temps de fer-ho: els problemes seran uns altres, no la 
gestió del “mentrestant” perquè mentrestant, si no fem res, ens van aniquilant.  
 

Regeneració política.  
 
Si hem de fer una mena de “Codi ètic” de la proposta que ha d’inspirar la Llista Cívica, 
només cal analitzar el malestar d’àmplies capes de l’independentisme actiu respecte a 
l’actual classe política i positivitzar les queixes expressades per diverses vies, d’entre les 
quals en destaquem algunes: que si només pretenen mantenir el càrrec i el sou; que si 
només aspiren a tenir influència i a guanyar-la als altres criticant els rivals polítics en 
comptes de col·laborar-hi; que si actuen amb por a la repressió i només obeeixen els 
dictats dels opressors; que si la majoria són professionals de la política i no han fet altra 
cosa a la vida; que si s’eternitzen en els càrrecs, canviant rotatòriament com si fossin 
experts en tot; que si incompleixen les promeses electorals; que si estan cada vegada 
més distanciats dels electors i de la societat en general; que si són massa proclius a la 
corrupció i la manca de transparència.... Fem, doncs, un llistat obert de trets característics 
i definitoris de la anhelada Llista Cívica, que tots els candidats han de comprometre’s a 
signar i respectar.  
 

Codi ètic.  
 
-Elaboració de la llista electoral per un procés de votació popular  
 
Hi ha un gran consens a pensar que l’actual sistema de llistes tancades i bloquejades no 
és, precisament, gaire democràtic. I quan un partit fa primàries, acostuma a haver-hi un 
candidat oficial que arrasa. I això no vol dir que, després, l’aparell del partit no canviï de 
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persona per raons d’estratègia. A part, la gent no vota un programa, sinó una cara-
fotoshop, i no acostuma a saber ni quin és el segon de la papereta. Tant li fa. A més, això 
genera una servitud dels components de la llista, que deuen el seu lloc als alts càrrecs 
que l’han col·locat allà. A canvi de la seva obediència.  
Tenim clar que en la nostra República les llistes haurien de ser obertes (com les del 
Senat) o, com a mínim, desbloquejades. Per això si ara es fa una llista per votació 
popular, on tothom s’hi pot apuntar, els candidats han de respondre a les preferències 
dels electors, i a ells els deuen fidelitat i rendiment de comptes en la seva acció política 
posterior. Una conseqüència d’això és la desaparició de la disciplina de vot en el 
Parlament.  
 

–Respecte a la paraula donada  
 
En el nostre País, una de les tradicions des de sempre ha estat el respecte a la paraula 
donada, escrita o no. En el nostre cas, especialment, és el de complir el compromís 
programàtic i les declaracions públiques. Conseqüentment, cal prometre només allò que 
s’està disposat a fer. I tot aquell que ocupi un càrrec electe, si no és capaç de ser fidel a 
una promesa electoral ja sigui per haver canviat de parer o per por a les conseqüències, 
per exemple, cal que se sotmeti al judici de l’electorat i que dimiteixi o faci dimitir qui 
pertoqui, de forma immediata. També inclou el compromís a no desmobilitzar la 
ciutadania.  
 

-Valentia per afrontar totes les conseqüències de les pròpies decisions  
 
Això val per a les accions individuals i col·lectives, acceptant el judici de l’opinió pública, 
afrontant, si cal, la desobediència a la legislació vigent en defensa de les llibertats 
individuals i col·lectives.  
 

-Adopció d’una actitud constructiva i dialogant  
 
Sigui en debat electoral, en els mitjans o en el dia a dia parlamentari o de govern, mostrar 
respecte amb els rivals, centrar-se en defensar i argumentar les pròpies posicions i 
propostes, més que en combatre sistemàticament les opinions del altres, com no sigui 
amb arguments clars i concrets. I mai fent desqualificacions o insults. I reconèixer 
sincerament quan s’està d’acord en alguns aspectes de les posicions i propostes dels 
contrincants polítics, matisant, si cal, les diferències. És a dir, mostrar un tarannà que 
permeti veure l’esperit de servei al País, ben lluny de la picabaralla habitual.  
 

-Compromís total d’erradicació de la corrupció  
 
Fermesa en l’erradicació de la corrupció en totes les seves formes, ja sigui l’apropiació de 
diners, el tràfic d’influències, la concessió fraudulenta de permisos, concessions, 
subvencions, etc. i inflexibilitat immediata en la depuració de responsabilitats polítiques, 
més enllà de les administratives o penals que se’n puguin derivar de totes aquelles 
persones que s’hi hagin vist implicades.  
 

-Dedicació a la política entesa com un parèntesi 
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No apostem per representants polítics que fan d’això la seva professió.  Més aviat 
entenem el seu pas en càrrecs públics com un parèntesi en la seva trajectòria 
professional. S’ha de fer públic el currículum dels candidats a partir de la campanya 
electoral. Així s’ha d’aconseguir bandejar el típic personatge que s’ha dedicat tota la vida  
a l’estructura d’un partit sense haver demostrat la seva vàlua en l’àmbit professional, en 
l’activisme social, en el voluntariat…I sobretot, que la seva estabilitat laboral no vagi 
lligada a la continuïtat en el càrrec.  
 

–Limitació del temps d’exercici en càrrecs públics.  
 
Aquest punt va estretament lligat a l’anterior. A més, la continuïtat en càrrecs públics 
durant massa anys pot acabar implicant una sensació de possessió del càrrec, 
d’impunitat, fins i tot, més que de servidor públic. Des del punt de vista d’imatge popular, 
haver passat per molts diferents càrrecs fa la sensació que aquella persona, a diferència 
de la resta de mortals, és un expert en tot: pot passar d’una conselleria a una altra d’un 
àmbit ben distant, d’un ajuntament a una empresa pública, etc. I lligat a tot això, cal 
establir una renúncia als mecanismes de les portes giratòries durant una bona colla 
d’anys, un cop acabat el mandat, per higiene democràtica. De fet, tot això cau pel seu 
propi pes si aquella persona retorna a la seva professió habitual, un cop tancat el 
parèntesi de càrrec públic.  
 

-Garantia de proximitat dels càrrecs electes i representants públics amb la ciutadania  
 
Per evitar l’actual allunyament entre representants i representats, cal fer una promoció de 
la proximitat entre càrrecs electes i ciutadania pels mecanismes més diversos: assignació 
de representants per territoris relativament petits, oficines d’atenció presencial, ús de la 
xarxa, dels mitjans de comunicació de tot tipus, evitant el tradicional aïllament de la  
classe política respecte al carrer, el bategar de la ciutadania, de les bases. Això ha 
d’implicar, també, la consulta freqüent a l’electorat respecte a les decisions a prendre en 
determinats temes rellevants.  
 

–Compromís per la transparència.  
 
Transparència en la gestió pública i també en la campanya electoral, promocionant els 
mecanismes i organismes de control de tot tipus i respectant les seves indicacions i 
conclusions.  
 

Fonaments de l’estratègia política  
 
-La finalitat d’aquesta agrupació és presentar al cos electoral de Catalunya una opció 
independentista essencialment diferent de les llistes de partits que fins ara han liderat 
aquesta opció, tant pel que fa al codi ètic de conducta com pel que fa referència als 
principis de funcionament que regiran aquesta candidatura, els seus càrrecs electes i 
l’esperit dels seus votants. 
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-Cal un compromís rotund amb el dret d’autodeterminació dels pobles i, en conseqüència, 
amb la estratègia de la unilateralitat i amb la validesa del referèndum de l’1 d’octubre  
 
-Assumir que sovint caldrà la desobediència institucional, que ha de tenir el suport de la 
desobediència cívica generalitzada.  
 
-Cal que els candidats no hagin tingut càrrecs polítics en cap partit en un temps  
prudencial previ a les eleccions. (1 any?)  
 
-Qualsevol càrrec electe és directament responsable de la seva actuació política davant 
dels propis electors. Els membres de l’agrupació si cal, poden proposar una votació de 
recusació.  
 
-La relació amb l’administració de l’estat per intentar resoldre el conflicte polític ha de ser 
una negociació, entre iguals, amb observadors o àrbitres internacionals de reconegut 
prestigi. L’ordre del dia només girarà al voltant del Dret d’autodeterminació, l’amnistia, la 
renúncia a l’ús de les forces d’ordre públic per a resoldre el contenciós, el respecte a les 
declaracions internacionals referents als drets humans, i la via de resolució dels tribunals 
internacionals.  
 
-Com a criteri general, cal que l’actuació política dels nostres representants durant el seu 
mandat sigui aquella que afebleixi, en la mesura del possible , el funcionament de l’estat 
espanyol, que el posi en contradiccions i que el desprestigiï a nivell internacional. No es 
poden blanquejar les seves mancances democràtiques, els seus tics imperialistes, la  
seva corrupció sistèmica, les seves altes institucions depauperades i filofranquistes. No  
es pot pactar res que ajudi a la seva pervivència com a sistema.  
 
-L’actuació pública dels representants ha de ser rigorosament a favor de la llengua i la 
cultura catalanes, respectant la diversitat cultural i lingüística i promovent la integració  
dels nouvinguts 
  
-Cal entendre Catalunya com un poble d’acollida, respectant el dret a cercar lloc on viure 
dignament, un país promotor de la pau i el diàleg i la mediació en els conflictes.  
 
-Pel que fa a la política interior, tot respectant la transversalitat política de la llista, es 
promou la lliure expressió de les idees, el dret a les manifestacions, el respecte a la 
pluralitat i la dissidència, i es fa una aposta per la diversitat.  
 
-Cal, també, promoure el civisme i el respecte mutu i la tolerància, sense que això no 
exclogui fer complir les lleis que s’hi refereixen. Cal potenciar la solidaritat i el voluntariat 
com a valors republicans.  
 
-Com correspon a la nostra tradició, es promou la disminució de les desigualtats socials. 
També la protecció de les petites i mitjanes empreses i autònoms, enfront de les grans 
corporacions estatals i internacionals.  
 
-Aposta radical i urgent per la sostenibilitat, la conservació del medi ambient, la lluita 
contra l’emergència climàtica, el consum de proximitat, l’economia circular, la contenció  
en el consum i no acceptació del creixement econòmic com un valor en si. 
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-Cal una política d’infraestructures, tan abandonades a casa nostra, que respongui a uns 
criteris clars en relació amb els punts anteriors: potenciació de les empreses locals, 
reequilibri territorial, reducció de l’impacte ambiental i atenció a la urgència de 
l’emergència climàtica 
.  
- Amb motiu de l’elaboració anual dels pressupostos del Govern de Catalunya, es 
presentaran uns pressupostos amb tot el que es podria fer en cas de no patir l’espoli  
fiscal actual, xifrat en més de 20.000 milions d’euros, un 8,5% del PIB.  
 
- De la mateixa manera, es treballarà per exposar a la ciutadania com de més segures i 
millor dotades econòmicament estarien les pensions amb un estat independent respecte  
a la situació de futura fallida del sistema espanyol actual.  
 
- Es  promocionaran i divulgaran els diferents estudis econòmics que demostren la 
viabilitat econòmica de Catalunya com a estat i de quina manera podem aspirar a 
semblar-nos i comportar-nos  com altres nacions amb una dimensió i unes 
característiques similars a les nostres, que es troben entre els països amb una millor 
capacitat d’adaptació als temps canviants que estem vivint i que figuren entre els països 
amb un millor índex global de felicitat segons els informes de l’ONU.  
 
- Es promourà la creació urgent d’un banc públic català, que canalitzi les finances 
públiques i arribi a concentrar el màxim d’actius i passius possible, per tal de trencar 
definitivament amb la dependència financera actual amb les empreses de l’Íbex.  
 
- Es treballarà perquè totes les administracions públiques prioritzin la contractació de tots 
els béns i serveis amb empreses amb seu a Catalunya i que emprin sense cap tipus de 
discriminació la llengua catalana.  
 
- Es denunciaran les mancances de l’administració de justícia, tant de mitjans materials 
com de manca de celeritat, i de respecte a la llengua catalana.  
 
- Es promourà l’acció internacional per tal que a tot arreu tinguin coneixement de la lluita 
justa del poble català per la seva autodeterminació i de les dificultats antidemocràtiques i 
repressives que fa servir l’aparell de l’Estat espanyol.  
 
- Es treballarà en la protecció de totes les persones represaliades per la seva participació 
en actes de defensa de les institucions catalanes, en actes a favor de l’assoliment de la 
sobirania nacional i de les persones injustament sentenciades . Els diferents departament 
de la Generalitat hauran de retirar les acusacions que s’han fet a aquestes persones i 
també vetllaran pel correcte funcionament transparent i democràtic de la policia catalana.  
 
 
Agrupació d’electors.  
 
Figura jurídica que permet presentar una llista electoral per a unes úniques eleccions, 
d’acord amb la llei electoral vigent. Es tracta d’un conjunt d’electors que signen per 
 arribar, com a mínim, a l’1% del cens electoral de cada demarcació. En el nostre cas, 
proposem que els signants, posteriorment, tinguin dret a participar en la votació de la  
llista electoral. També a promoure votacions de recusació de l’actuació política d’algun  
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càrrec electe. Caldrà valorar si, posteriorment a l’elecció, es manté una estructura jurídica 
dels membres de l’agrupació i si aquesta es pot ampliar amb nous votants. També es pot 
valorar si calen aportacions econòmiques, encara que modestes, per fer front a les 
despeses de funcionament.  
 
 

Grup promotor:  
 
Organitza el reglament de funcionament de l’agrupació, es fa responsable de la recollida 
de signatures i presenta la documentació on correspongui. És el principal encarregat de 
cercar candidats i coordinar-ne la recerca que en facin d’altres. Ha d’organitzar la votació 
per constituir la Llista Cívica. Liderarà l’estratègia electoral en vista a les eleccions al 
Parlament.  
Caldrà, també, que assumeixi la interlocució amb altres grups, plataformes i col·lectius 
amb objectius electorals semblants, per tal d’unir esforços i generar sinergies. Serà 
adequat incorporar puntualment persones d’aquests col·lectius al propi grup promotor.  
Podran constituir-se els grups de treball següents, entre d’altres:  

 
Grup d’assessorament legal: per tenir clara la forma d’organitzar la recollida de 

signatures, la presentació de documentació oficial i executar-la, així com la forma de 
reglamentar per raons dels requisits electorals, territorials, de paritat, la recollida de 
compromisos escrits dels candidats al codi ètic i l’estratègia de la candidatura.  
Grup de reglament electoral: per estudiar la distribució dels candidats segons criteris de 

territorialitat o d’altres, la construcció de la llista en funció dels vots rebuts i dels 
condicionants.  
Grup d’estratègia electoral: per pensar i estructurar les diferents passes a seguir durant 

la campanya, per proposar, cercar i convèncer els possibles candidats, per negociar amb 
altres possibles grups, plataformes i col·lectius amb propostes similars a unir-se a  
aquesta iniciativa.  
Grup de difusió: per donar a conèixer les campanyes corresponents per recollir 

signatures, per crear una imatge de marca, per fidelitzar el vot, per fer servir les diferents 
xarxes socials i donar visibilitat a la candidatura.  
Grup d’assessorament informàtic: per dissenyar les eines informàtiques per a les 

eleccions, per a la posada en marxa dels canals de comunicació a la xarxa i per a la 
protecció de les bases de dades.  
Grup de coordinació del voluntariat: per organitzar la captació, organització i gestió de 

totes les persones que caldrà mobilitzar per enfortir i ampliar la candidatura.  
Grup de gestió de recursos: per fer una bona gestió dels recursos econòmics i  
materials que caldran per tirar endavant la candidatura.  
 

Xarxa de suport i acompanyament a les persones que accedeixin al Parlament.  
 
-Un cop l’Assemblea aprovi tirar endavant el projecte, caldria començar a bastir una xarxa 
de persones, membres i no membres de l’ANC per tal de preparar i anar avançant per 
tenir tot el sistema enllestit en el moment (més o menys incert) en què es convoquin les 
properes eleccions al Parlament de Catalunya.  
 
-Es tractaria d’anar bastint una associació que pugui gestionar una base de dades amb 
tothom qui estigui disposat a donar suport a la idea. Cal tota la preparació jurídica i 
informàtica. S’agafarien les dades imprescindibles i es demanaria una aportació 
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econòmica d’uns 10 euros inicialment. Cal que quedi clar que cap iniciativa tira endavant 
sense la col·laboració econòmica de les persones implicades. Entre les dades a recollir hi 
hauria d’haver la de l’AB on, en un principi, s’aniria a signar el suport a la candidatura en 
el moment de la convocatòria d’eleccions.  
 
-Les persones que s’apuntin ja a aquesta xarxa i signin el suport a la candidatura, en el 
moment de la convocatòria seran les que participaran en la elecció de les persones que  
la composin. També, evidentment, tothom qui doni suport de la mateixa manera  
(signatura i aportació econòmica) en el moment de la recollida de firmes.  
 
-Un cop escollides les persones de la llista, la xarxa s’obrirà a noves incorporacions que 
vulguin participar de les decisions importants que calgui prendre al Parlament (investidura 
de govern, pressupostos...). Caldrà decidir la forma de fer-ho, en base a la situació que  
es vagi donant en cada moment.  
 
-Caldrà decidir qui coordina tota aquesta xarxa, si la mateixa ANC, el grup promotor o 
alguna combinació d’ambdós. Un escenari favorable seria una important implicació de 
l’Assemblea amb la incorporació de les persones que puguin enfortir (a nivell personal o 
de representació) el funcionament de la xarxa. 


