
Full de ruta - Esmenes vives 
 

Esmena 1 
Esmenant: AT Sants – Montjuïc 
Addició d’un nou punt  entre els punts 2 i 3: 

Text de l’esmena 
Objectius estratègics. 
En aquests moments, l’ANC ha d’actualitzar els seus objectius prioritaris, tant a 
nivell de funcionament intern com d’acció pública. També les seves línies 
d’actuació estratègiques, adaptant-se a l’actual situació política a Catalunya, a 
Espanya i a Europa. Pel que fa als objectius, fonamentalment han de consistir en els 
que s’enuncien, en el benentès que molts d’ells s’interelacionen: 
- Millorar la relació entre el SN i les AT, AS i AE, augmentant el nivell 
decomunicació mutu, especialment pel que fa a la transparència dels debats i la 
feina del SN i posant en marxa mecanismes de participació i consulta davant les 
decisions urgents que caldrà adoptar de ben segur. 
- Augmentar la base social de l’independentisme fins assolir la majoria suficient, 
sobretot en base a treballar junt a diferents plataformes i moviments que pretenen 
incidir en aquells aspectes socials, polítics, mediambientals i regeneradors de la 
nostra societat. 
-Potenciar el debat constituent entre la societat,amb la participació de diferents 
entitats i organitzacions socials per definir entre tots com volem que sigui el nou 
estat. 
- Mantenir alta la mobilització social que permeti, en un moment determinat, una 
resposta popular activa i pacífica front a les actuacions que qüestionin les nostres 
institucions, instruments d’autogovern i els valors democràtics. 
- Adoptar una actitud vigilant i, si cal, de pressió respecte als grups polítics i 
institucions pròpies que garanteixin l’acompliment del full de ruta votat 
majoritàriament en les passades eleccions, potenciant la negociació i acord entre 
els diferents actors i evitant les dilacions i l’aigualiment dels objectius. 
- Mantenir la independència de l’ANC respecte als partits, com a garantia de la 
llibertat de moviments respecte a aquests i per preservar l’efecte multiplicador de 
la transversalitat cara a la mobilització de la societat. 
 

Justificació de l’esmena: 
Els darrers mesos, sobretot a partir de les eleccions plebiscitàries del 27S, quan 
calia arribar a acords per a la formació del nou Govern, hom va detectar una certa 
paràlisi o inacció de l’ANC, amb manca d’acció efectiva per pressionar les diferents 
forçes polítiques independentistes a pactar. D’una manera o altre s’acceptava que 
l’Assemblea havia d’estar inactiva i esperar esdeveniments. Essencialment només 
es va convocar l’acte del Passeig dels Til·lers convocat amb poc marge de temps i 
amb poca projecció als mitjans. 
 
En els darrers temps de funcionament del Secretariat Nacional, s’ha constatat una 
manca de transparència i poca comunicació entre el SN i les AT. No han arribat 



pràcticament informacions sobre els temes que es tractaven als plenaris ni dels 
acords presos. D’altra banda, les AT es poden haver sentit orfes d’indicacions i 
orientacions sobre com actuar en el propi territori per continuar la tasca 
d’augment de la majoria social necessària per continuar el procés després del 27S. 
 
Afegim que dissenyar un Full de Ruta sense esmentar la voluntat de l’Assemblea de 
defensar-lo i pressionar, si cal, els actors polítics i institucions, pot esdevenir un 
brindis al sol, com en les successives propostes polítiques i calendaris presentats 
en Fulls de Ruta anteriors, que després queden superats pels esdeveniments 
immediats. 
 
A més a més, el Full de Ruta ha d’incloure una reflexió i, si cal, modificació del 
funcionament passat, a la vista de les mancances observades. 
 

Justificació de la ponència: 
La ponència creu que aquesta esmena ha de ser valorada en el marc de l'AGO. 
 

Esmena 2 
Esmenant: AT Sants – Montjuïc 
Addició d’un nou punt  entre els punts 2 i 3: 
 

Text de l’esmena 
 
Línies d’actuació estratègica. 
 
L’ANC ha excel·lit fins ara com a element dinamitzador de les més grans 
mobilitzacions polítiques del nostre País i d’Europa els darrers anys, reclamant la 
independència de Catalunya amb les concentracions de l’11 de setembre. 
 
En el moment actual, quan tenim per primera vegada un Parlament amb majoria 
independentista i un Govern amb un full de ruta explícit al respecte, creiem que cal 
fer un gir respecte a anys anteriors, repensant el sentit i l’oportunitat de 
mobilitzacions similars. 
 
Per això, en aquests moments es propugna un altre tipus de mobilitzacions amb les 
següents característiques: 
-Més freqüents en nombre, no necessàriament coincidint amb la Diada. 
-No només per exigir la independència, sinó relacionat amb problemàtiques de 
justícia social, mediambientals, econòmiques, solidàries, de regeneració política, 
etc.  
-No necessàriament dirigides i/o organitzades per l’ANC, sinó cercant la 
complicitat d’organitzacions cíviques, plataformes, moviments populars, etc. que 
les treballen. Dit d’altra manera, l’ANC aportaria la seva capacitat d’organització i 
convocatòria al servei de qüestions prou transversals per no ser-li estranyes, i que 
donaran sentit al projecte de la República Catalana. 
 



Això no és inèdit: va en la línia del recent acte de mobilització en defensa de l’Ebre. 
No es pot pretendre que cada una d’aquestes concentracions tingui el caràcter 
massiu  i extraordinari de les darreres diades, però té altres avantatges: 
-Permet una mobilització més freqüent, tenint activades més sovint les eines de 
convocatòria habituals, sense les pauses anuals acostumades. 
-Permet visualitzar el sentit positiu i útil de la Independència, no només perquè 
com a Nació la volem, sinó per construir una República més justa, més equilibrada, 
més democràtica, més solidària... És per aquí que augmentarem la majoria social. 
-Ajuda a anar definint alguns dels elements fonamentals del Procés Constituent per 
la via dels valors democràtics emergents. 
-Potencia la projecció internacional positiva del nostre procés, en la mesura que 
pot qüestionar la insolidaritat, la xenofòbia i l’aillacionisme creixent en molts 
indrets d’Europa. 
 

Justificació de l’esmena: 
Amplis sectors socials a favor de la independència no entendrien una nova 
convocatòria amb la mateixa data i els mateixos objectius. Cada any la gent ha 
respost perquè tenia la sensació que aquella era la darrera mostra de voluntat 
popular per assolir el nostre gran Objectiu Nacional. 
 
D’altra banda, després d’haver realitzat la mobilització del darrer 11 de setembre 
coincidint amb l’inici de la campanya electoral,  i constatat el silenci de l’ANC 
posterior als comicis, pot donar tota la impressió que l’ANC és un mer instrument 
d’agitació política al servei de les opcions independentistes a les quals després cal 
deixar fer. 
 
Cal valorar també el cansament de tants i tants voluntaris que poden creure que el 
seu gran esforç és capitalitzat per uns o altres, quan no es malmet en les disputes 
entre ells. 
 
I hem de tenir molt present que l’independentisme ha d’estar a primera línia de la 
regeneració democràtica, la lluita pels Drets Humans i la creació d’una societat més 
justa per a tothom. 
 

Justificació de la ponència: 
La ponència creu que aquesta esmena ha de ser valorada en el marc de l'AGO. 
 

Esmena 3 
Punt 3 
Esmenant: AT Lloret 
Modificació 

Text ponència: 
Al llarg d’aquesta etapa de transició hem de treballar intensament continuar 
ampliant la majoria social perquè permeti, en primer lloc, guanyar les eleccions 
constituents, i després el referèndum de la constitució republicana.  



text de l’esmena: 
Al llarg d’aquesta etapa de transició hem de treballar intensament continuar 
ampliant la majoria social perquè permeti guanyar el referèndum de la constitució 
republicana.  

justificació de l’esmena: 
En els programes electorals dels partits independentistes de les eleccions del 27S 
NO es parlava “d’eleccions constituents”, es parlava només de fer un referèndum 
per aprovar la constitució al cap de 18 mesos i aquest és el camí que ens permetrà 
guanyar la independència. 

Justificació de la Ponència: 
Tant el programa electoral de Junts pel Si com el Llibre blanc de la transició 
nacional de catalunya fan esment d'aquestes eleccions constituents com a punt de 
partida de la redacció d'una constitució que posteriorment s'hauria d'aprobar en 
un referendum. 
 

Esmena 4  
Punt 3 
Esmenant: AT Matadepera 
Addició al final del paràgraf 
 

Text de la ponència 
Els eixos per reforçar i incrementar la majoria social independentista s’hauran de 
centrar en: 

a) Les polítiques socials, sanitàries, laborals, educatives, culturals, 

econòmiques i internacionals que responguin a les necessitats de la societat 

catalana, així com en la denúncia dels obstacles financers, jurídics i de tot 

tipus que imposa l’estat espanyol per dur a terme aquestes polítiques. 

b) El debat públic, com a eina de participació ciutadana i de les entitats civils, 

centrat en els trets bàsics de la nova constitució republicana en l’àmbit de la 

Convenció Constitucional. 

c) Els acords i compromisos, els que ja tenim i els que encara s'han de teixir, 

amb forces polítiques i organitzacions socials partidàries del dret a decidir: 

sindicats, entitats empresarials i socials, a l'entorn de les eines del nou estat 

i la constitució republicana. 

d) La defensa permanent en coordinació amb les entitats civils i socials en 

relació a: la creació de treball de qualitat i l’impuls de l’activitat econòmica i 

empresarial; les bases per l'impuls del coneixement, el talent i la creativitat 

des de l’educació, les universitats, els centres d’investigació i tecnologia i la 

cultura; i un nou acord social per blindar l’estat del benestar en benefici de 

les persones, i especialment més vulnerables entre els quals la gent gran, els 

immigrants i els joves i les persones dependents.  



 

Text de l’esmena 
L´actuació en defensa de les garanties del drets de les persones i el posicionament 
al costat dels problemes diaris de la gent, emprenent si s´escauen, accions judicials 
penals contra els responsables del govern espanyol pels incompliments de pactes i 
obligacions, que per desidia i negligència conculquen els drets ciutadans. L´ANC, 
arribat el cas, es presentarà com acusació popular per demanar responsabilitats 
penals als responsables dels departaments espanyols corresponents. 
 

Justificació de l’esmena: 
D´acord amb l´article 125 de la Constitució Española qualsevol ciutadà, persona, 
juridica, associació, etc... pot presentar-se com acusació popular davant de 
qualsevol procés sense estar-hi directament implicat, aspecte que habilita a la 
nostra organització per actuar en aquest sentit. 
 
De tots és conegut la sagnant pèrdua de vides humanes producte d´accidents de 
trànsit a la N-II i N-340, les infinites incidències i incompliments que registre la 
xarxa de Rodalies de Barcelona per part dels governs d´Espanya, les greus 
conseqüèncias de l´incompliment de la llei de la dependència, etc... 
 
Per tot això creiem que és imprescindible per augmentar la base social favorable a 
la construcció d´un nou estat, actuar en defensa de les garanties del drets de les 
persones i posicionar-se al costat dels problemes diaris de la gent, emprenent si 
s´escauen, accions judicials penals contra els responsbles. 
 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que l'ANC ja es posiciona a favor dels problemes socials de 
la ciutadania però ja hi ha altres instàncies, associacions i canals d'actuació per 
demanar responsabilitats penals. Excedeix de l'àmbit d'actuació central de l'ANC. 
 
 

Esmena 5 
Punt 3 
Esmenant: AT Arbúcies 
Modificació del Paràgraf 
 

Text de la ponència 
Els eixos per reforçar i incrementar la majoria social independentista s’hauran de 
centrar en: 

e) Les polítiques socials, sanitàries, laborals, educatives, culturals, 

econòmiques i internacionals que responguin a les necessitats de la societat 

catalana, així com en la denúncia dels obstacles financers, jurídics i de tot 

tipus que imposa l’estat espanyol per dur a terme aquestes polítiques. 



f) El debat públic, com a eina de participació ciutadana i de les entitats civils, 

centrat en els trets bàsics de la nova constitució republicana en l’àmbit de la 

Convenció Constitucional. 

g) Els acords i compromisos, els que ja tenim i els que encara s'han de teixir, 

amb forces polítiques i organitzacions socials partidàries del dret a decidir: 

sindicats, entitats empresarials i socials, a l'entorn de les eines del nou estat 

i la constitució republicana. 

[...] 
 

Text de l’esmena 
Els eixos per reforçar i incrementar la majoria social independentista s’hauran de 
centrar en el debat públic, com eina de participació ciutadana i de les entitats civils, 
centrat en els trets bàsics de la nova constitució republicana en l'àmbit de la 
Convenició Constitucional, que ha d'incloure necessàriament: 

a) Les definicions de polítiques socials, sanitàries, laborals, educatives, 

culturals, econòmiques i internacionals que responguin a les necessitats de 

la societat catalana, així com en la denúncia dels obstacles financers, 

jurídics i de tot tipus que imposa l’estat espanyol per dur a terme aquestes 

polítiques. 

b) Els acords i compromisos, els que ja tenim i els que encara s'han de teixir, 

amb forces polítiques i organitzacions socials partidàries del dret a decidir: 

sindicats, entitats empresarials i socials, a l'entorn de les eines del nou estat 

i la constitució republicana. 

[...] 

Justificació de l’esmena 
Creiem que el debat públic és la base i fonament per incrementar la majoria social, 
i en qualsevol cas, només dins d'un debat públic es podran determinar i esboçar els 
eixos bàsics que han de definir com serà la República Catalana. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que no només es pot basar incrementar la majoria social 
amb debats, hi ha maneres complementaries. L'esmena situa tots els eixos 
subordinats als debats organitzat per un ens que encara no està definit ni està en 
funcionament i que pot patir variacions que invalidarien aquest FdR. A part 
centraria tots els esforços en un sol eix i creiem que seria massa restrictiu de cara a 
les accions que hauria de prendre la ANC. Proposem mantenir el redactat original. 
 

Esmena 6 
Esmenant: AT Sitges 
Addició d’un subapartat 



Text de la ponència 
Els eixos per reforçar i incrementar la majoria social independentista s’hauran de 
centrar en: 

a) Les polítiques socials, sanitàries, laborals, educatives, culturals, 

econòmiques i internacionals que responguin a les necessitats de la societat 

catalana, així com en la denúncia dels obstacles financers, jurídics i de tot 

tipus que imposa l’estat espanyol per dur a terme aquestes polítiques. 

b) El debat públic, com a eina de participació ciutadana i de les entitats civils, 

centrat en els trets bàsics de la nova constitució republicana en l’àmbit de la 

Convenció Constitucional. 

c) Els acords i compromisos, els que ja tenim i els que encara s'han de teixir, 

amb forces polítiques i organitzacions socials partidàries del dret a decidir: 

sindicats, entitats empresarials i socials, a l'entorn de les eines del nou estat 

i la constitució republicana. 

d) La defensa permanent en coordinació amb les entitats civils i socials en 

relació a: la creació de treball de qualitat i l’impuls de l’activitat econòmica i 

empresarial; les bases per l'impuls del coneixement, el talent i la creativitat 

des de l’educació, les universitats, els centres d’investigació i tecnologia i la 

cultura; i un nou acord social per blindar l’estat del benestar en benefici de 

les persones, i especialment més vulnerables entre els quals la gent gran, els 

immigrants i els joves i les persones dependents.  

Text de l’esmena 
e) Constatar l'argument de la impossibilitat de poder fer un referèndum 

consensuat i vinculant, per què s'haurien d'aconseguir tres condicions 
inversemblants per la mentalitat política española: 1, majoria als congres de 
diputats i al senat per qualsevol modificació, ampliació o exclusió de noves 
lleis, i articles, 2, que aquesta majoria acceptés la modificació dels articles 
que prohibeixen la inclusió de la llei del Dret d'Autodeterminació (Dret a 
Decidir) i que aquest fóra vinculant, i 3, determinació de la d'execució, mai 
superior al sis mesos de la legislatura que l' aproves. 

 

Justificació de l’esmena 
Fent visible la impossibilitat del referendum pactat, farem que molts votants de 
CSQP i d'altres formacions, s'adonin que només amb la Independència podem 
constituir un Pais Nou 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que aquest tipus d'argumentari ja forma part de 
l'argumentari general de l'ANC, i no cal explicitar-lo en el Full de Ruta ja que no es 
considera un argumentari clau per a reforçar la majoria social. 
 



Esmena 7 
Esmenant: AT Vidreres 
Addició d’un subapartat 

Text de la ponència 
Els eixos per reforçar i incrementar la majoria social independentista s’hauran de 
centrar en: 

a) Les polítiques socials, sanitàries, laborals, educatives, culturals, 

econòmiques i internacionals que responguin a les necessitats de la societat 

catalana, així com en la denúncia dels obstacles financers, jurídics i de tot 

tipus que imposa l’estat espanyol per dur a terme aquestes polítiques. 

b) El debat públic, com a eina de participació ciutadana i de les entitats civils, 

centrat en els trets bàsics de la nova constitució republicana en l’àmbit de la 

Convenció Constitucional. 

c) Els acords i compromisos, els que ja tenim i els que encara s'han de teixir, 

amb forces polítiques i organitzacions socials partidàries del dret a decidir: 

sindicats, entitats empresarials i socials, a l'entorn de les eines del nou estat 

i la constitució republicana. 

d) La defensa permanent en coordinació amb les entitats civils i socials en 

relació a: la creació de treball de qualitat i l’impuls de l’activitat econòmica i 

empresarial; les bases per l'impuls del coneixement, el talent i la creativitat 

des de l’educació, les universitats, els centres d’investigació i tecnologia i la 

cultura; i un nou acord social per blindar l’estat del benestar en benefici de 

les persones, i especialment més vulnerables entre els quals la gent gran, els 

immigrants i els joves i les persones dependents.  

Text de l’esmena 
e) Diàleg d'igual a igual amb els federalistes. No hi ha indecisos, tothom està 

legitimament posicionat, en tot cas encara hi ha desinteressats amb la 
república catalana i amb  marc mental espanyol. Des de la nostra 
independència, les bases de diàleg són: 
Demanem que el procés català no sigui subordinat als de regeneració de 
l'espanyolitat. Agraïm, tot i que no els agrada, com estan respectant la 
nostra ruta cap a la independència. La democràcia ens uneix i iguala. 
Som sobirans i estem construint un estat propi, però no ens és indiferent el 
que passa amb Espanya. Trenquem amb l'estat, no amb Espanya. Hi volem 
relacions fraternals. Estarem en tot moviment que pugui contribuir a una 
regeneració de l'espanyolitat, mentre no sigui a costa de l'estat propi o 
subordinats a l'estat espanyol. Els volem ajudar amb això. No els cal 
dissimular al seva espanyolitat a Catalunya, per nosaltres és ben vista; el 
que no volem és una espanyolitat anclada en la tradicional suposada 
supremacia.  
En el procés constituent català volem comptar amb ells, en peu d'igualtat, 
per definir punts necessaris:  



La política lingüística (a debatre l'obligatorietat de conèixer el català i el 
castellà, el dret d'usar el català, i l'oficialitat del català a les institucions 
públiques, l'educació obligatòria i l'acollida, res més) 
El respecte als signes d'identitat espanyols pels catalans que desitgin seguir 
essent espanyols: nacionalitat, festes, cadenes TV, mobilitat, seleccions 
esportives, bandera... Ningú ha de perdre identitat per passar a ser ciutadà 
d'un estat català... en canvi tindrà molt a guanyar (com a espanyols el seu 
estat els es còmode, però ineficient i injust). Això s'ha de deixar molt clar, 
deixar-ho per escrit i solemnitzar-ho. 
Estem oberts a qualsevol relació amb Espanya que respecti la nostra 
sobirania. Ens comprometem a estar oberts a ofertes als respecte, a 
debatre-ho, i a tenir un procediment per a que es puguin refrendar. 

 

Justificació de l’esmena 
Ampliació de la base social. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que aquest tipus d'argumentari ja forma part de 
l'argumentari general de l'ANC, i no cal explicitar-lo en el Full de Ruta ja que no es 
considera un argumentari clau per a reforçar la majoria social. 
 

Esmena 8 
Punt 3 
Esmenant: AT Pineda de Mar 
Addició al final del paràgraf 

Text de la ponència 
Aquests eixos, junt amb la reacció davant dels nous conflictes provocats per la 
recentralització de l’estat espanyol -tant polítics com econòmics, o de qualsevol 
altre índole- i un discurs argumentat i transversal, explicant l’oportunitat que 
representa la independència per arribar a una societat més justa, inclusiva i 
equitativa, que garanteixi un futur per a tothom, ens han de permetre decantar la 
nova majoria, arribant a sectors on encara no hem arribat. Al seu torn, a través 
d’aquest discurs es combatran, també, els atacs de l’estat espanyol que afavoreixen 
la por a la independència. Pel seu compliment en els propers mesos caldrà que 
l’ANC reordeni els recursos existents per poder prioritzar aquestes tasques i 
obtenir resultats significatius, a l’hora d’ampliar la majoria social a favor de la 
República Catalana. 

Text de l’esmena 
Tanmateix, haurà de fiscalitzar que es doni compliment al termini màxim de 18 
mesos, des de la constitució de l’actual Parlament, per assolir les estructures 
d’estat i proclamar la independència 
 

Justificació de l’esmena  
Al redactat original no s’hi especifica a partir de quan es compten els divuit mesos, 
i cal ser molt clars en aquest aspecte. 
 



Justificació de la ponència 
Tal com han manifestat els principals actors polítics i també els analistes, el 
termini de 18 mesos és indicatiu i l'ANC també està d'acord que no passarà res si 
enlloc de 18 mesos des de la constitució de l'actual Parlament en són 16 o en són 
20. No creiem que calgui filar tan prim perquè al final aquest tipus de terminis 
només serveixen de cotilla autoimposada. Tot això sense oblidar que aquest és un 
compromís fixat pels partits com a compromís electoral. 
 

Esmena 9 
Punt 3 
Esmenant: AT Dreta Eixample 
Addició després del paràgraf  

Text de la ponència 
Aquests eixos, junt amb la reacció davant dels nous conflictes provocats per la 
recentralització de l’estat espanyol -tant polítics com econòmics, o de qualsevol 
altre índole- i un discurs argumentat i transversal, explicant l’oportunitat que 
representa la independència per arribar a una societat més justa, inclusiva i 
equitativa, que garanteixi un futur per a tothom, ens han de permetre decantar la 
nova majoria, arribant a sectors on encara no hem arribat. Al seu torn, a través 
d’aquest discurs es combatran, també, els atacs de l’estat espanyol que afavoreixen 
la por a la independència. Pel seu compliment en els propers mesos caldrà que 
l’ANC reordeni els recursos existents per poder prioritzar aquestes tasques i 
obtenir resultats significatius, a l’hora d’ampliar la majoria social a favor de la 
República Catalana. 
 

Text de l’esmena 
És responsabilitat de l'ANC aprofundir, explicar i practicar les formes i tàctiques de 
resposta valenta, democràtica i no violenta, per denunciar, reivindicar i respondre 
de forma adequada a les diferents situacions que se'ns vagin presentant, en plena 
obediència al Govern i al Parlament de Catalunya. 

Justificació de l’esmena 
Donat que les nostres respostes hauran de ser diferents segons vagin sent els fets, 
ens cal estar preparats. Molt sovint no es pot improvisar, sobretot quan les 
respostes han de ser àmplies i contundents. Ens cal formació i pràctica. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que el què s'explicita en aquest paràgraf ja es du a terme 
amb l'acció normal desenvolupada i no aporta novetats en l'apartat en qüestió. 
 

Esmena 10 
Punt 3 
Esmenant: AT Lloret 
Modificació 



Text de la ponència 
Aquests eixos, junt amb la reacció davant dels nous conflictes provocats per la 
recentralització de l’estat espanyol -tant polítics com econòmics, o de qualsevol 
altre índole- i un discurs argumentat i transversal, explicant l’oportunitat que 
representa la independència per arribar a una societat més justa, inclusiva i 
equitativa, que garanteixi un futur per a tothom, ens han de permetre decantar la 
nova majoria, arribant a sectors on encara no hem arribat. Al seu torn, a través 
d’aquest discurs es combatran, també, els atacs de l’estat espanyol que afavoreixen 
la por a la independència. Pel seu compliment en els propers mesos caldrà que 
l’ANC reordeni els recursos existents per poder prioritzar aquestes tasques i 
obtenir resultats significatius, a l’hora d’ampliar la majoria social a favor de la 
República Catalana. 
 

Text de l’esmena 
Aquests eixos, junt amb la reacció davant dels nous conflictes provocats per la 
recentralització de l’estat espanyol -tant polítics com econòmics, o de qualsevol 
altre índole- i un discurs argumentat i transversal, explicant l’oportunitat que 
representa la independència per arribar a una societat més justa, inclusiva i 
equitativa, que garanteixi un futur per a tothom, ens han de permetre decantar la 
nova majoria, arribant a sectors on encara no hem arribat. Al seu torn, a través 
d’aquest discurs es combatran, també, els atacs de l’estat espanyol que afavoreixen 
la por a la independència. Pel seu compliment en els propers quinze mesos caldrà 
que l’ANC reordeni els recursos existents per poder prioritzar aquestes tasques i 
obtenir resultats significatius, a l’hora d’ampliar la majoria social a favor de la 
República Catalana. 

Justificació de l’esmena 
Quan s’aprovi el full de Ruta en el AGO ja no quedaran 18 mesos. 
 

Justificació de la ponència 
Tal com han manifestat els principals actors polítics i també els analistes, el 
termini de 18 mesos és indicatiu i l'ANC també està d'acord que no passarà res si 
enlloc de 18 mesos des de la constitució de l'actual Parlament en són 16 o en són 
20. No creiem que calgui filar tan prim perquè al final aquest tipus de terminis 
només serveixen de cotilla autoimposada.  
NOTA: La justificació de l’esmena és referent a que en el text original de la 
ponència s’explicitava “Pel seu compliment en els propers divuit mesos...”, i fruit de 
vàries transaccions s’ha eliminat la paraula “divuit”. 
 
 
 
 
 
 

Esmena 11 
Punt 5 
Esmenant: AT Arenys de Mar 



Modificació 

Text de la ponència 
Aquest procés es durà a terme en quatre fases: la participativa d’iniciativa 
ciutadana, iniciada fa un cert temps; la participativa amb suport institucional, 
en què els debats ciutadans es fan amb un acord tàcit amb les institucions; la de 
democràcia representativa, amb el protagonisme del Parlament de Catalunya, 
que treballarà, tenint en compte les aportacions de les fases anteriors per elaborar 
el text constitucional i, finalment, la fase de democràcia directa, mitjançant un 
referèndum democràtic per ratificar el text constitucional. 

Text de l’esmena 
Aquest procés es durà a terme en les següents fases: la participativa d'iniciativa 
ciutadana, iniciada fa un cert temps; la d’iniciativa parlamentària creant una 
Assemblea Extraordinària Constituent Mixta (A.E.C.M.) composta per majoria 
ciutadana i minoria de parlamentaris en que els debats han de ser oberts i 
transversals i els resultats vinculants per les institucions; la de democràcia 
representativa, on el Parlament haurà de donar cos articulat i/o  aprovar el 
consensuat per l'A.E.C.M. i, finalment, la fase de democràcia directa, mitjançant un 
referèndum  ofert a tot el cens català,  per ratificar el text constitucional, que 
donarà lloc a noves eleccions legislatives i constituents,  per conformar el primer 
Parlament i Govern de la República Catalana d'acord amb la nova Constitució 
Catalana referendada. 
 

Justificació de l’esmena 
La fase participativa d’iniciativa ciutadana és cert que està iniciada fa temps. 
Precisament la Territorial d’Arenys de Mar vàrem organitzar l’any passat uns 
Debats Constitucionals, les conclusions dels quals estan en poder d’institucions 
com CONSTITUÏM i REINICIA. 
La fase participativa amb suport institucional és la mes complexa i on hem d'estar 
més al cas. És on rau la clau de la efectiva participació ciutadana. Algun grup 
polític, vol fer-ho tot des de les institucions, Govern i Parlament, no pas en forma 
Institucional Mixta amb majoria de participació ciutadana i minoria de polítics, 
sinó amb alguna fòrmula en que des de les institucions (Govern-Parlament) es 
triarà qui hi participarà, quanta gent hi participarà, i en quina proporció es farà. 
Ens crea dubte també la tercera fase perquè rebudes les aportacions, seran 
aquestes vinculants? 
I, en la quarta fase, el Parlament i/o el govern o ambdós faran el text constitucional 
que es sotmetrà en bloc o per part a Referèndum. Aquesta Constitució que volen 
fer i controlar els polítics, regularà el fet de que la ciutadania ha de seguir exercint 
llur sobirania més enllà de votar cada X anys? 
On rau doncs l'esperit de l'esmena? Doncs en que, si el Full de Ruta es deixa tal i 
com es proposa, es pot sostreure a la ciutadania la possibilitat de fer una 
constitució de baix a dalt. El que cal, en fase DOS,  és crear una Assemblea 
Extraordinària Constituent Mixta (ens atrevim a fer una proposta de 60% 
ciutadania i 40% polítics) amb continguts vinculants, a aprovar pel Parlament en la 
següent fase. Fer-ho d'altra manera, no garanteix que la nostra constitució sigui 
feta i respecti el que la ciutadania vol per la nostra República, més social i justa, en 
harmonia amb la natura, on el ciutadà, mes enllà de votar periòdicament pugui 



seguir exercint, amb efectivitat, llur sobirania amb dret inclòs a revocar càrrecs 
electes, a escollir per circumscripcions comarcals i en llistes obertes, ..., tal i com 
està recollit en les propostes que es van fer a Arenys de Mar l’any passat, tal com 
s’ha esmentat, i en els diferents debats i treballs que ja s’han fet per tot el territori 
(més de 3300 aportacions). 

Justificació de la ponència 
La ponència no ha volgut entrar en tant de detall ja que tots els actors implicats en 
el procés constituent s'estan alineant en col·laborar i no podem encotillar-nos en 
una proposta concreta que ens podria desalinear-nos amb la resta d'entitats i/o el 
Parlament. Cal no ser restrictius en aquest aspecte. Proposem mantenir el text 
original. 
 

Esmena 12 
Punt 5 
Esmenant: AT Gavà 
Modificació 

Text de la ponència 
Aquest procés es durà a terme en quatre fases: la participativa d’iniciativa 
ciutadana, iniciada fa un cert temps; la participativa amb suport institucional, 
en què els debats ciutadans es fan amb un acord tàcit amb les institucions; la de 
democràcia representativa, amb el protagonisme del Parlament de Catalunya, 
que treballarà, tenint en compte les aportacions de les fases anteriors per elaborar 
el text constitucional i, finalment, la fase de democràcia directa, mitjançant un 
referèndum democràtic per ratificar el text constitucional. 

Text de l’esmena 
Aquest procés es durà a terme en quatre fases: la participativa d’iniciativa 
ciutadana, iniciada fa un cert temps; la participativa amb suport institucional, 
en què els debats ciutadans es fan amb un acord tàcit amb les institucions; la de 
democràcia representativa, amb el protagonisme del Parlament de Catalunya, 
que assumirà les aportacions de les fases anteriors per elaborar el text 
constitucional i, finalment, la fase de democràcia directa, mitjançant un 
referèndum democràtic per ratificar el text constitucional. 
 

Justificació de l’esmena 
Considerem que el llenguatge ha de reflectir el compromís d’incorporar les 
aportacions emanades dels debats constituents organitzats per les estructures 
cíviques creades per a vertebrar el procés constituent. Un tret cabdal del procés és 
que es basa en el poble, que neix en el poble, que és qui impulsa l’acció dels partits 
polítics. Aquest element identificatiu s’ha de manifestar en la manera com 
s’articula el contingut de la proposta de constitució i en el fet que tal contingut ha 
de ser definitori del text constitucional que se sotmeti a l’aprovació de la 
ciutadania. És així que el text tindrà una legitimitat reforçada. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que no podem assumir dins el nostre full de ruta el què el 
parlament assumirà o no de les nostres aportacions. En qualsevol cas és una 



reclamació que s'haurà de fer si no es tinguéssin en compte. Es proposa mantenir 
el text original del paràgraf. 
 

Esmena 13 
Punt 5 
Esmenant: AT Igualada 
Modificació 

Text de la ponència 
Les assemblees territorials, exteriors i sectorials de l’ANC han d’organitzar la seva 
intervenció en aquest procés de debat, entre d'altres, elaborant eines que facilitin 
la participació (enquestes, treballs monogràfics, argumentaris, etc.). Les 
territorials, col·laborant amb les altres entitats al seu territori, creant 
conjuntament els comitès organitzadors dels debats, participant de les diferents 
tasques a fer, coordinant les actuacions, contactant amb les institucions per cercar 
la seva col·laboració. Les exteriors, coordinades en el sí del CAEC, col·laborant amb 
les altres entitats com ara els Casals Catalans, Delegacions i altres organitzacions 
catalanes que hi puguin haver als nostres països d’acollida. Les sectorials, 
participant i promovent les plataformes que el conjunt de la ciutadania 
organitzada promogui en els seus àmbits d’actuació sectorial, contactant amb les 
entitats cíviques del seu sector, aportant els treballs que han realitzat durant 
aquests darrers anys, etc. 

Text de l’esmena 
Les assemblees territorials, exteriors i sectorials de l’ANC, sota les directrius del 
Secretariat Nacional, han d’organitzar la seva intervenció en aquest procés de 
debat, entre d'altres, elaborant eines que facilitin la participació (enquestes, 
treballs monogràfics, argumentaris, etc.). Les territorials, col·laborant amb les 
altres entitats al seu territori, creant conjuntament els comitès organitzadors dels 
debats, participant de les diferents tasques a fer, coordinant les actuacions, 
contactant amb les institucions per cercar la seva col·laboració. Les exteriors, 
coordinades en el sí del CAEC, col·laborant amb les altres entitats com ara els 
Casals Catalans, Delegacions i altres organitzacions catalanes que hi puguin haver 
als nostres països d’acollida. Les sectorials, participant i promovent les 
plataformes que el conjunt de la ciutadania organitzada promogui en els seus 
àmbits d’actuació sectorial, contactant amb les entitats cíviques del seu sector, 
aportant els treballs que han realitzat durant aquests darrers anys, etc. 

Justificació de l’esmena 
Forçar al Secretariat Nacional de l'ANC a marcar unes directrius d'actuació clares i 
concises, per ajudar a fer més efectiu el procés de debat. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que com a Secretariat Nacional no li correspon prendre la 
decisió d'acceptar aquesta esmena, per això la deixa viva perquè sigui valorada a 
l'AGO. 
 

Esmena 14 
Punt 5 



Esmenant: AT Fortpienc 
Modificació 

Text de la ponència 
I tot per fer de la participació popular un eix d’ampliació del moviment 
independentista, d’il·lusió col·lectiva sobre el país que construïm i d’unitat del 
poble a l’entorn del procés per la independència. 

Text de l’esmena 
I tot perquè el moviment independentista sigui d'il·lusió col·lectiva sobre el país 
que construïm i d’unitat del poble a l’entorn del procés per la independència. 

Justificació de l’esmena 
Reunits en Assemblea per unanimitat hem considerat que parlar només de 
participació popular era en detriment de l'abast del concepte independència, que 
ha de ser molt més ampli. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que no es pot assegurar que encara que el procés de 
participació sigui d'il·lusió colectiva, també ho sigui el moviment independentista.  
 
 
 
 
 
 
 

Esmena 15 
Punt 6 
Esmenant: AT Pineda de Mar,  AT Eixample Esquerra 
Supressió del paràgraf 

Text de la ponència 
El fraccionament de les forces polítiques espanyoles pot dificultar la formació d’un 
govern espanyol de certa estabilitat, en un context de corrupció política extrema i 
d’esgotament del model de bipartidisme vigent fins ara que ha tornat a introduir el 
caciquisme d’altres èpoques, i d’un model d’activitat econòmica sustentada en els 
favors de l’administració i l’especulació financera. S'ha constatat que si hi ha acord 
de governabilitat a Espanya serà sobre la base d’un nou no al referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya amb l'exclusió expressa de les forces polítiques 
favorables. 

Justificació de l’esmena 
AT Pineda de Mar: L’única cosa que és realment vàlida i important del que pugui 
venir per part del futur govern d’Espanya, és si estaran disposats a convocar un 
referèndum vinculant a Catalunya. 
AT Eixample Esquerra: No correspon al Full de Ruta de l'Assemblea fer una anàlisi 
de les dificultats dels partits polítics ESPANYOLS i encara menys especular sobre si 
seran capaços de formar un govern ESPANYOL o bé si la situació de bloqueig 
determinarà la convocatòria de noves eleccions ESPANYOLES. De fet, tot el 



paràgraf 16 només és una argumentació justificativa del paràgraf 17, que l'únic 
que diu és que si hi ha eleccions les forces polítiques independentistes s'han de 
presentar juntes a les eleccions ESPANYOLES. Aquest debat, ara traslladat a unes 
eleccions espanyoles, demostra dues coses: 1. Com ens costa als catalans 
"desconnectar" mentalment del marc polític espanyol i 2. Que sempre ensopeguem 
amb la mateixa pedra: Tornar a debatre en el sí de l'Assemblea si CDC i ERC 
haurien d'anar juntes o separades a unes eleccions espanyoles (perquè la CUP té 
clar que no hi participaria) és confondre el paper que correspon als partits i el 
paper de l'Assemblea i, de passada, fer-nos perdre de vista els objectius dels punts 
8 i 9, que el Full de Ruta defineix com a prioritaris: AMPLIAR LA MAJORIA SOCIAL. 
No podem permetre que els partits polítics tornin a intentar instrumental·litzar 
l'Assemblea a favor d'una posició o l'altra. 
 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que en aquest Full de Ruta, al haver ajuntat la ponència 
marc en el mateix document, cal posar-hi una certa part d'anàlisi. En aquest cas, la 
ponència considera que en qualsevol contesa electoral que pugui afectar al procés 
l'ANC hi ha de tenir un posicionament al respecte. 
  
 

Esmena 16 
Punt 6 
Esmenant: AT Lloret 
Modificació 
 

Text de la ponència 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions pel mes de 
juny. En les actuals condicions de progrés independentista a Catalunya i de 
fraccionament i feblesa a Espanya, després de l’experiència de les darreres 
eleccions es fa més necessari que mai incrementar la presència del catalanisme 
sobiranista a Madrid. Caldrà promoure la formació d’una candidatura de la màxima 
unitat independentista que aconsegueixi un pes rellevant, encara que minoritari, 
en el nou Parlament espanyol, que permeti qüestionar sistemàticament les 
agressions de l’estat espanyol al procés democràtic del poble català, que pugui 
facilitar la negociació de la independència de Catalunya, i que plantegi amb 
valentia la defensa de la primacia dels drets democràtics al llarg de tot el procés 
polític. 
 

Text de l’esmena 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions pel mes de 
juny. En les actuals condicions de progrés independentista a Catalunya i de 
fraccionament i feblesa a Espanya, després de l’experiència de les darreres 
eleccions es fa més necessari que mai incrementar la presència del catalanisme 
sobiranista a Madrid. Caldrà promoure la formació de candidatures de la màxima 
unitat independentista que aconsegueixi un pes rellevant, encara que minoritari, 
en el nou Parlament espanyol, que permeti qüestionar sistemàticament les 



agressions de l’estat espanyol al procés democràtic del poble català, que pugui 
facilitar la negociació de la independència de Catalunya, i que plantegi amb 
valentia la defensa de la primacia dels drets democràtics al llarg de tot el procés 
polític. 
 

Justificació de l’esmena 
Està provat que la diversificació de les ofertes electorals mobilitzen més quantitat 
de vot. 
 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que en aquest Full de Ruta, al haver ajuntat la ponència 
marc en el mateix document, cal posar-hi una certa part d'anàlisi. En aquest cas, la 
ponència considera que en qualsevol contesa electoral que pugui afectar al procés 
l'ANC hi ha de tenir un posicionament al respecte. El fet que en l'última contesa 
electoral espanyola la primera força a Catalunya no sigui independentista ens resta 
força. 
 
 

Esmena 17 
Punt 6 
Esmenant: AT Arenys de Mar 
Modificació 

Text de la ponència 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions pel mes de 
juny. En les actuals condicions de progrés independentista a Catalunya i de 
fraccionament i feblesa a Espanya, després de l’experiència de les darreres 
eleccions es fa més necessari que mai incrementar la presència del catalanisme 
sobiranista a Madrid. Caldrà promoure la formació d’una candidatura de la màxima 
unitat independentista que aconsegueixi un pes rellevant, encara que minoritari, 
en el nou Parlament espanyol, que permeti qüestionar sistemàticament les 
agressions de l’estat espanyol al procés democràtic del poble català, que pugui 
facilitar la negociació de la independència de Catalunya, i que plantegi amb 
valentia la defensa de la primacia dels drets democràtics al llarg de tot el procés 
polític. 
 

Text de l’esmena 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions al mes de 
juny. En les actuals condicions de progrés independentista a Catalunya i de 
fraccionament i feblesa a Espanya, després de l’experiència de les darreres 
eleccions es fa més necessari que mai incrementar la presència del catalanisme 
sobiranista a Madrid. Caldrà promoure la formació d’una candidatura de la màxima 
unitat independentista o la participació dels partits polítics independentistes a 
títol individual amb un programa independentista comú que contempli un full de 
ruta cap a la independència clar i consensuat prèviament per aconseguir un pes 
rellevant, encara que minoritari, en el nou parlament espanyol, que permeti 



qüestionar sistemàticament les agressions de l’Estat Espanyol al procés 
democràtic del poble català, que pugui facilitar la negociació de la independència 
de Catalunya, i que plantegi amb valentia la defensa de la primacia dels drets 
democràtics al llarg de tot el procés polític. 
 

Justificació de l’esmena 
Creiem que promoure una candidatura unitària no és una opció que es contempli 
majoritàriament per part dels sectors independentistes catalans. Considerem que 
l’ANC ha de treballar per sumar efectius a l’independentisme i no provocar un nou 
enfrontament entre partits per formar la suposada candidatura unitària, i la divisió 
entre els ambients independentistes. Ningú pot afirmar taxativament que l’opció 
JUNTS PEL SÍ a les eleccions catalanes hagi estat millor que la participació 
individual de cadascun dels partits polítics. 
 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que en aquest Full de Ruta, al haver ajuntat la ponència 
marc en el mateix document, cal posar-hi una certa part d'anàlisi. En aquest cas, la 
ponència considera que en qualsevol contesa electoral que pugui afectar al procés 
l'ANC hi ha de tenir un posicionament al respecte. El fet que en l'última contesa 
electoral espanyola la primera força a Catalunya no sigui independentista ens resta 
força. 
 
 

Esmena 18 
Punt 6 
Esmenants:  AT Pineda de Mar,  AT Sant Pere de Ribes, AT Eixample Esquerra, AT 
Gavà 
Supressió del paràgraf 
 

Text de la ponència 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions pel mes de 
juny. En les actuals condicions de progrés independentista a Catalunya i de 
fraccionament i feblesa a Espanya, després de l’experiència de les darreres 
eleccions es fa més necessari que mai incrementar la presència del catalanisme 
sobiranista a Madrid. Caldrà promoure la formació d’una candidatura de la màxima 
unitat independentista que aconsegueixi un pes rellevant, encara que minoritari, 
en el nou Parlament espanyol, que permeti qüestionar sistemàticament les 
agressions de l’estat espanyol al procés democràtic del poble català, que pugui 
facilitar la negociació de la independència de Catalunya, i que plantegi amb 
valentia la defensa de la primacia dels drets democràtics al llarg de tot el procés 
polític. 
 



Justificació de l’esmena 
AT Pineda de Mar: L’única cosa que és realment vàlida i important del que pugui 
venir per part del futur govern d’Espanya, és si estaran disposats a convocar un 
referèndum vinculant a Catalunya. 
AT Sant Pere de Ribes: Proposem de suprimir tot el paràgraf ja que el text no fa 
una valoració dels resultats de la llista unitària a les eleccions del 27-S. També 
perquè les funcions que li atribueix a la llista unitària (pes rellevant en el nou 
parlament espanyol que permeti qüestionar sistemàticament les agressions de 
l'Estat Espanyol al procés democràtic del poble català, que pugui facilitar la 
negociació de la independència de Catalunya, i que plantegi amb valentia la 
defensa de la primacia dels drets democràtics al llarg de tot el  procés polític) es 
poden aconseguir també amb llistes separades i des del Parlament Català. La 
pressió per tal d'aconseguir una llista unitària provocarà un desgast que no és 
segur que produeixi bons resultats finals. 
AT Eixample Esquerra: No correspon al Full de Ruta de l'Assemblea fer una anàlisi 
de les dificultats dels partits polítics ESPANYOLS i encara menys especular sobre si 
seran capaços de formar un govern ESPANYOL o bé si la situació de bloqueig 
determinarà la convocatòria de noves eleccions ESPANYOLES. De fet, tot el 
paràgraf 16 només és una argumentació justificativa del paràgraf 17, que l'únic 
que diu és que si hi ha eleccions les forces polítiques independentistes s'han de 
presentar juntes a les eleccions ESPANYOLES. Aquest debat, ara traslladat a unes 
eleccions espanyoles, demostra dues coses: 1. Com ens costa als catalans 
"desconnectar" mentalment del marc polític espanyol i 2. Que sempre ensopeguem 
amb la mateixa pedra: Tornar a debatre en el sí de l'Assemblea si CDC i ERC 
haurien d'anar juntes o separades a unes eleccions espanyoles (perquè la CUP té 
clar que no hi participaria) és confondre el paper que correspon als partits i el 
paper de l'Assemblea i, de passada, fer-nos perdre de vista els objectius dels punts 
8 i 9, que el Full de Ruta defineix com a prioritaris: AMPLIAR LA MAJORIA SOCIAL. 
No podem permetre que els partits polítics tornin a intentar instrumental·litzar 
l'Assemblea a favor d'una posició o l'altra. 
AT Gava: Un element cabdal de l’ANC és l’essència transversal de la seva actuació, 
conseqüentment no ha d’entrar en jocs polítics partidistes. Com a entitat 
independentista pot manifestar el suport genèric, tot i que explícit, a les forces 
polítiques que expressen el compromís inequívoc de treballar per aconseguir la 
independència del nostre país, però no fer manifestacions que puguin ser 
interpretades com a afavoridores d’algunes opcions independentistes, ni 
pretendre influir en les estratègies partidistes. 
Aquesta qüestió, a més a més, va ser objecte de debat  a final del 2014 i, malgrat 
que va ser objecte d’interpretacions diverses, la posició majoritària era partidària 
de donar suport a la unitat d’acció política; en cap cas de fer-ho només a unes 
opcions polítiques independentistes. 
Igualment, aquesta va ser l’opció del grup que debatia aquesta qüestió al CTSE. 
D’altra banda cal tenir en compte que l’altra gran entitat social que sustenta el 
procés, Òmnium, ha expressat clarament que, en el cas que un altre cop hi hagi 
eleccions legislatives al parlament espanyol al juny, no pressionarà els partits 
polítics catalans perquè formin una candidatura unitària. 
 



Justificació de la ponència 
La ponència considera que en aquest Full de Ruta, al haver ajuntat la ponència 
marc en el mateix document, cal posar-hi una certa part d'anàlisi. En aquest cas, la 
ponència considera que en qualsevol contesa electoral que pugui afectar al procés 
l'ANC hi ha de tenir un posicionament al respecte. El fet que en l'última contesa 
electoral espanyola la primera força a Catalunya no sigui independentista ens resta 
força.  
 

Esmena 19 
Punt 6 
Esmenant: AT Sitges 
Modificació 

Text de la ponència 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions pel mes de 
juny. En les actuals condicions de progrés independentista a Catalunya i de 
fraccionament i feblesa a Espanya, després de l’experiència de les darreres 
eleccions es fa més necessari que mai incrementar la presència del catalanisme 
sobiranista a Madrid. Caldrà promoure la formació d’una candidatura de la màxima 
unitat independentista que aconsegueixi un pes rellevant, encara que minoritari, 
en el nou Parlament espanyol, que permeti qüestionar sistemàticament les 
agressions de l’estat espanyol al procés democràtic del poble català, que pugui 
facilitar la negociació de la independència de Catalunya, i que plantegi amb 
valentia la defensa de la primacia dels drets democràtics al llarg de tot el procés 
polític. 
 

Text de l’esmena 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions al mes de 
juny. En les actuals condicions de progrés independentista a Catalunya i de 
fraccionament i feblesa a Espanya, després de l’experiència de les darreres 
eleccions es fa més necessari que mai incrementar la presència del catalanisme 
sobiranista a Madrid. Caldrà impulsar la unitat de les forces polítiques, amb la 
tasca explícita d'una banda de qüestionar sistemàticament les agressions de l'Estat 
Espanyol al procés democràtic del poble català i d'una altra, facilitar la negociació 
de la independència de Catalunya, i que plantegi amb valentia la defensa de la 
primacia dels drets democràtics al llarg de tot el procés polític. 
 

Justificació de l’esmena 
Creiem que no hauriem de tornar a entrar en debats de si llista única si o no. El que 
és important és la unitat d'acció política. 
 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que en aquest Full de Ruta, al haver ajuntat la ponència 
marc en el mateix document, cal posar-hi una certa part d'anàlisi. En aquest cas, la 
ponència considera que en qualsevol contesa electoral que pugui afectar al procés 
l'ANC hi ha de tenir un posicionament al respecte. El fet que en l'última contesa 



electoral espanyola la primera força a Catalunya no sigui independentista ens resta 
força. 
 

Esmena 20 
Punt 6 
Esmenant: AT Gavà 
Modificació 

Text de la ponència 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions pel mes de 
juny. En les actuals condicions de progrés independentista a Catalunya i de 
fraccionament i feblesa a Espanya, després de l’experiència de les darreres 
eleccions es fa més necessari que mai incrementar la presència del catalanisme 
sobiranista a Madrid. Caldrà promoure la formació d’una candidatura de la màxima 
unitat independentista que aconsegueixi un pes rellevant, encara que minoritari, 
en el nou Parlament espanyol, que permeti qüestionar sistemàticament les 
agressions de l’estat espanyol al procés democràtic del poble català, que pugui 
facilitar la negociació de la independència de Catalunya, i que plantegi amb 
valentia la defensa de la primacia dels drets democràtics al llarg de tot el procés 
polític. 

Text de l’esmena 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions pel mes de 
juny. En les actuals condicions de progrés independentista a Catalunya i de 
fraccionament i feblesa a Espanya, després de l’experiència de les darreres 
eleccions es fa més necessari que mai incrementar la presència del catalanisme 
sobiranista a Madrid. Caldrà donar suport a la formació d’una candidatura de la 
màxima unitat independentista que aconsegueixi un pes rellevant, encara que 
minoritari, en el nou Parlament espanyol, que permeti qüestionar sistemàticament 
les agressions de l’estat espanyol al procés democràtic del poble català, que pugui 
facilitar la negociació de la independència de Catalunya, i que plantegi amb 
valentia la defensa de la primacia dels drets democràtics al llarg de tot el procés 
polític. 

Justificació de l’esmena 
Pensem que no pertoca a l’ANC promoure candidatures, però si donar-hi suport si 
sorgeixen des de l’àmbit polític. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que en aquest Full de Ruta, al haver ajuntat la ponència 
marc en el mateix document, cal posar-hi una certa part d'anàlisi. En aquest cas, la 
ponència considera que en qualsevol contesa electoral que pugui afectar al procés 
l'ANC hi ha de tenir un posicionament al respecte. El fet que en l'última contesa 
electoral espanyola la primera força a Catalunya no sigui independentista ens resta 
força. 
 
 

Esmena 21 
Punt 6 



Esmenant: AT Castelló d’Empúries 
Modificació 

Text de la ponència 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions pel mes de 
juny. En les actuals condicions de progrés independentista a Catalunya i de 
fraccionament i feblesa a Espanya, després de l’experiència de les darreres 
eleccions es fa més necessari que mai incrementar la presència del catalanisme 
sobiranista a Madrid. Caldrà promoure la formació d’una candidatura de la màxima 
unitat independentista que aconsegueixi un pes rellevant, encara que minoritari, 
en el nou Parlament espanyol, que permeti qüestionar sistemàticament les 
agressions de l’estat espanyol al procés democràtic del poble català, que pugui 
facilitar la negociació de la independència de Catalunya, i que plantegi amb 
valentia la defensa de la primacia dels drets democràtics al llarg de tot el procés 
polític. 

Text de l’esmena 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions al mes de 
juny. En les actuals condicions de progrés independentista a Catalunya i de 
fraccionament i feblesa a Espanya, després de l’experiència de les darreres 
eleccions es fa més necessari que mai incrementar la presència del 
independentisme català a Madrid. Caldrà donar suport a les diferents candidatures  
en el nou parlament espanyol, que permeti qüestionar sistemàticament les 
agressions de l’Estat Espanyol al procés democràtic del poble català, que pugui 
facilitar la negociació de la independència de Catalunya, i que plantegi amb 
valentia la defensa de la primacia dels drets democràtics al llarg de tot el procés 
polític. 

Justificació de l’esmena 
-No entenem aquesta obsessió per amagar els mots i parlar amb claredat, 
"catalanisme sobiranista" és molt abstracte, "independentisme català" és 
clarament millor. 
 
-No estem d'acord en demanar una "única formació independentista", atès que la 
presència a Madrid només ha de servir per a bloquejar l'increment immerescut 
d'escons en les formacions unionistes i que la unitat, no ha de suposar 
automàticament un increment de vots i/o escons. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que en aquest Full de Ruta, al haver ajuntat la ponència 
marc en el mateix document, cal posar-hi una certa part d'anàlisi. En aquest cas, la 
ponència considera que en qualsevol contesa electoral que pugui afectar al procés 
l'ANC hi ha de tenir un posicionament al respecte. El fet que en l'última contesa 
electoral espanyola la primera força a Catalunya no sigui independentista ens resta 
força. 
 
 

Esmena 22 
Punt 6 



Esmenant: AT Vidreres 
Modificació 

Text de la ponència 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions pel mes de 
juny. En les actuals condicions de progrés independentista a Catalunya i de 
fraccionament i feblesa a Espanya, després de l’experiència de les darreres 
eleccions es fa més necessari que mai incrementar la presència del catalanisme 
sobiranista a Madrid. Caldrà promoure la formació d’una candidatura de la màxima 
unitat independentista que aconsegueixi un pes rellevant, encara que minoritari, 
en el nou Parlament espanyol, que permeti qüestionar sistemàticament les 
agressions de l’estat espanyol al procés democràtic del poble català, que pugui 
facilitar la negociació de la independència de Catalunya, i que plantegi amb 
valentia la defensa de la primacia dels drets democràtics al llarg de tot el procés 
polític. 

Text de l’esmena 
Si no es pot constituir el nou govern, Espanya va a unes noves eleccions al mes de 
juny. Davant la voluntat majoritaria de tots els grups polítics espanyols de la 
cambra a no negociar la independència, no hi ha marge de negocació que no 
impliqui la rebaixa de les demandes independentistes, entenent que en la 
conjuntura actual, la demanda del referèndum ja ha quedat trascendida. El diàleg i 
l’assoliment de possibles acords sols serà en un context de debilitament del 
programa independentista, per tan, no hi ha marge de maniobra per tal de tenir 
incidència a l’agenda política espanyola en pro de les demandes nitidament 
independentistes.  Entenent la conjuntura, cal buscar una alternativa en la que els 
partits independentistes no participin d’unes eleccions al Regne d’Espanya, 
afavorint així en termes més pragmàtics i visibles, la desconnexió amb l’Estat. No 
obstant, cal incentivar a la unitat d’acció dels partits independentistes en pro 
d’aconseguir una visibilització del moviment (ja sigui a través del vot nul, la 
mobilització al carrer, etc.) al dia de les eleccions de forma que quedi palesa la 
voluntat majoritària del poble català.   
En cas de no assolir aquets objectius, l’ANC es mantindrà al marge de la campanya 
electoral. 

Justificació de l’esmena 
El partidisme només crea divisió interna en el si de l’ANC i resta incidència política 
en diversos sectors socials sobiranistes o autodeterministes que no són afins als 
dos partits polítics majoritàris independentistes, per això, des d’una visió 
estratègica a nivell del moviment, no presentar-se a les eleccions ens pot enfortir. 
D’altre banda, no presentar-se a les eleccions sería un pas ferm en el 
reconeixament de la pròpia sobirania. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que en aquest Full de Ruta, al haver ajuntat la ponència 
marc en el mateix document, cal posar-hi una certa part d'anàlisi. En aquest cas, la 
ponència considera que en qualsevol contesa electoral que pugui afectar al procés 
l'ANC hi ha de tenir un posicionament al respecte. El fet que en l'última contesa 
electoral espanyola la primera força a Catalunya no sigui independentista ens resta 
força. 



 
 

Esmena 23 
Punt 6 
Esmenant: AT Matadepera 
Modificació 

Text de la ponència 
En cas que l’Estat Espanyol respectés el dret a l'autodeterminació i es 
comprometés a fer, a curt termini, un referèndum vinculant a Catalunya, coherents 
amb els nostres principis democràtics, caldrà acordar-lo, en el benentès de no 
aturar el procés independentista. En aquest cas el referèndum haurà de fer-se 
només a Catalunya, tenir caràcter vinculant, respectar unes condicions 
democràtiques, una pregunta clara, una resposta binària, propaganda equitativa, 
no alterar el cens de votants, assegurar l'exercici del vot dels ciutadans a l’exterior 
i intervenció d’observadors internacionals. Aquestes condicions de mínims 
s'hauran d'acordar abans mitjançant un acord vinculant signat per totes les forces 
polítiques. En cap cas la proposta o aprovació de la convocatòria del referèndum 
per part de l’Estat Espanyol suposarà cap renuncia en el procés i en els terminis 
previstos.  
 

Text de l’esmena 
La modificació proposada és: 
1- "els votants hauran de figurar en el cens electoral, hauran de tenir la 
nacionalitat espanyola i estar empadronats als pobles de Catalunya de manera 
continuada en els últims 5 anys". 
2- "exercici del vot a l´exterior per mitjà del vot electrònic". 

Justificació de l’esmena 
Davant de la transcendència d´una votació en referèndum cal que els participants 
coneguin la indiosincràcia de la societat catalana, els seus valors, llengua, cultura i 
els seus costums. Demanar un nombre mínim d´anys evitarà la manipulació del 
cens a darrera hora. 
Respecte el vot exterior, cal garantir el vot a tots els catalans de naixement o fills 
de catalans residents a l´extranger a través del vot electrònic per evitar els 
impediments del govern, ambaixades i consolats espanyols que s´han produït en 
elecicons anteriors. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que no podem entrar en aquest nivell de detall que ens 
podria arribar a fer rebutjar un referèndum amb uns mecanismes que no siguin els 
mateixos que esmenta l'esmena i que en canvi serien acceptables. 
 

Esmena 24 
Punt 6 
Esmenant: AT Castelló d’Empúries 
Modificació 



Text de la ponència 
En cas que l’Estat Espanyol respectés el dret a l'autodeterminació i es 
comprometés a fer, a curt termini, un referèndum vinculant a Catalunya, coherents 
amb els nostres principis democràtics, caldrà acordar-lo, en el benentès de no 
aturar el procés independentista. En aquest cas el referèndum haurà de fer-se 
només a Catalunya, tenir caràcter vinculant, respectar unes condicions 
democràtiques, una pregunta clara, una resposta binària, propaganda equitativa, 
no alterar el cens de votants, assegurar l'exercici del vot dels ciutadans a l’exterior 
i intervenció d’observadors internacionals. Aquestes condicions de mínims 
s'hauran d'acordar abans mitjançant un acord vinculant signat per totes les forces 
polítiques. En cap cas la proposta o aprovació de la convocatòria del referèndum 
per part de l’Estat Espanyol suposarà cap renuncia en el procés i en els terminis 
previstos.  
 

Text de l’esmena 
En cas que l’Estat Espanyol respectés el dret a l'autodeterminació i es 
comprometés a fer, en 6 mesos, un referèndum vinculant a Catalunya, coherents 
amb els nostres principis democràtics, caldrà acordar-lo, en el benentès de no 
aturar el procés independentista. En aquest cas el referèndum haurà de fer-se 
només a Catalunya, tenir caràcter vinculant, respectar unes condicions 
democràtiques, una pregunta clara, una resposta binària, propaganda equitativa, 
no alterar el cens de votants, assegurar l'exercici del vot dels ciutadans a l’exterior 
i intervenció d’observadors internacionals. Aquestes condicions de mínims 
s'hauran d'acordar abans mitjançant un acord vinculant signat per totes les forces 
polítiques. En cap cas la proposta o aprovació de la convocatòria del referèndum 
per part de l’Estat Espanyol suposarà cap renuncia en el procés i en els terminis 
previstos.  

Justificació de l’esmena 
-A curt termini no és un període de temps concret, curt termini que són?, mesos, 
anys? 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que no podem entrar en aquest nivell de detall que ens 
podria arribar a fer rebutjar un referèndum amb uns mecanismes que no siguin els 
mateixos que esmenta l'esmena i que en canvi serien acceptables. 
 

Esmena 25 
Punt 6 
Esmenant: AT Vidreres 
Modificació 

Text de la ponència 
En cas que l’Estat Espanyol respectés el dret a l'autodeterminació i es 
comprometés a fer, a curt termini, un referèndum vinculant a Catalunya, coherents 
amb els nostres principis democràtics, caldrà acordar-lo, en el benentès de no 
aturar el procés independentista. En aquest cas el referèndum haurà de fer-se 
només a Catalunya, tenir caràcter vinculant, respectar unes condicions 



democràtiques, una pregunta clara, una resposta binària, propaganda equitativa, 
no alterar el cens de votants, assegurar l'exercici del vot dels ciutadans a l’exterior 
i intervenció d’observadors internacionals. Aquestes condicions de mínims 
s'hauran d'acordar abans mitjançant un acord vinculant signat per totes les forces 
polítiques. En cap cas la proposta o aprovació de la convocatòria del referèndum 
per part de l’Estat Espanyol suposarà cap renuncia en el procés i en els terminis 
previstos.  
 

Text de l’esmena 
En cas que l’Estat Espanyol respectés el dret a l'autodeterminació i es 
comprometés a fer, a curt termini, un referèndum vinculant a Catalunya, coherents 
amb els nostres principis democràtics, caldrà acordar-lo, en el benentès de no 
aturar el procés independentista. En aquest cas el referèndum haurà de fer-se 
només a Catalunya, tenir caràcter vinculant, respectar unes condicions 
democràtiques, una pregunta clara, una resposta binària, propaganda equitativa, 
no alterar el cens de votants, assegurar l'exercici del vot dels ciutadans a l’exterior 
i intervenció d’observadors internacionals. Aquestes condicions de mínims 
s'hauran d'acordar abans mitjançant un acord vinculant signat per totes les forces 
polítiques. En cap cas la proposta o aprovació de la convocatòria del referèndum 
per part de l’Estat Espanyol, no alterarà el procés ni el full de ruta de l’ANC. El 
possible referèndum no ha de suposar cap renuncia en el procés i en els terminis 
acordats. 

Justificació de l’esmena 
Tenint en compte la unilateralitat que està prenent el procés i el reconeixament de 
la sobirania pròpia, ha de quedar clar que el full de ruta no ha d’estar subjecte a 
l’agenda política de l’Estat Espanyol. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que un referèndum proposat per part de l’Estat, tot i que és 
pot provable, podria suposar fins i tot un accelerador del procés en funció de com 
es produïssin els esdeveniments. Per tant, no podem ser inflexibles en referència a 
la temporalitat del procés. 
 
 

Esmena 26 
Punt 6 
Esmenant: AT Vidreres 
Supressió del paràgraf 

Text de la ponència 
En cas que l’Estat Espanyol respectés el dret a l'autodeterminació i es 
comprometés a fer, a curt termini, un referèndum vinculant a Catalunya, coherents 
amb els nostres principis democràtics, caldrà acordar-lo, en el benentès de no 
aturar el procés independentista. En aquest cas el referèndum haurà de fer-se 
només a Catalunya, tenir caràcter vinculant, respectar unes condicions 
democràtiques, una pregunta clara, una resposta binària, propaganda equitativa, 
no alterar el cens de votants, assegurar l'exercici del vot dels ciutadans a l’exterior 



i intervenció d’observadors internacionals. Aquestes condicions de mínims 
s'hauran d'acordar abans mitjançant un acord vinculant signat per totes les forces 
polítiques. En cap cas la proposta o aprovació de la convocatòria del referèndum 
per part de l’Estat Espanyol suposarà cap renuncia en el procés i en els terminis 
previstos.  

Justificació de l’esmena 
La situació actual de Catalunya, amb el procés engegat i majoria parlamentària 
favorable a la independència, ja no està en el camí de fer un referèndum. Ja hem 
votat el 9N i el 27S, aquest últim cop transformant unes eleccions al Parlament de 
Catalunya en plebiscitàries. No interessa que l'ANC segueixi insistint amb el 
referèndum. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que no podem descartar cap escenari. Tot i que per 
nosaltres ja no sigui un objectiu, es podria arribar a donar el cas. Hem de tenir 
previst un posicionament al respecte.  
 
 

Esmena 27 
Punt 8 
Esmenant: AT Dreta eixample 
Addició al final del pràgraf 

Text de la ponència 
Cap inhabilitació o intent d’intervenció pot canviar el compromís i l’actuació dels 
nostres dirigents i de la ciutadania, ni la seva fidelitat i disposició al servei de les 
institucions nacionals catalanes. Per tant, l’ANC vetllarà i exigirà perquè així sigui 
mobilitzant-nos i donant suport a qui s’escaigui. 

Text de l’esmena 
Durant aquesta etapa del Procés Constituent l'ANC es compromet a impulsar 
campanyes en contra de qualsevulla intervenció jurídica de l'estat espanyol i del 
T.C. que vagi en contra de les lleis que emanin de les institucions catalanes ja 
existents (Parlament i Govern) encaminades a l'estructuració de la nova República 
catalana. 

Justificació de l’esmena 
Crec que les entitats civils independentistes, i per tant l'ANC també, tenen la tasca 
de fer "pedagogia" de l'actitud ferma que s'haurà de mantenir per part de tots els 
qui voldrem que el Procés arribi a bon port: institucions, partits i societat civil. 

Justificació de la ponència 
La ponència creu que no cal entrar en tant de detall a l'hora de descriure les 
accions a dur a terme. Un full de ruta ha de marcar les línies generals, no entrar en 
una enumeració de les accions. 
 
 



Esmena 28 
Punt 8 
Esmenant: AT Pineda de Mar  
Addició al final del pràgraf 

Text de la ponència 
Davant dels intents d’ofegament financer de la Generalitat per l’estat espanyol, que 
vol deteriorar greument els serveis als ciutadans i crear malestar, intentant 
paralitzar el funcionament de l’administració i perjudicar al teixit empresarial del 
país, en una situació en que les aportacions tributàries de Catalunya són ja 
excessives, és imprescindible preveure, programar i realitzar accions continuades, 
tant a Catalunya com en l’àmbit internacional. En aquests casos l’acció 
governamental i ciutadana, haurà de ser coordinada i decidida. 

Text de l’esmena 
Tanmateix, s’haurà de prevenir l’empara legal i econòmic de les persones i entitats 
civils que puguin ser represaliades per motiu de la defensa del procés 
d’independència, de les institucions catalanes i els seus representants electes. 

Justificació de l’esmena 
És molt important deixar clar el nostre total recolzament a les persones i entitats 
civils que puguin ser represalidades per l’Estat Espanyol. 

Justificació de la ponència 
La ponència no creu que la funció de l'ANC sigui donar empara legal ni econòmica 
de ningú. En el sentit de la justificació, la ponència proposa afegir el següent 
text:També serà necessari mostrar el recolzament de forma explícita a persones o 
entitats civils que puguin ser represaliades en motiu de la defensa del procés 
d'independència. 
 

Esmena 29 
Punt 10 
Esmenant: AT Arenys de mar 
Modificació 

Text de la ponència 
L’ANC i en especial la Taula de Forces polítiques i socials seran els agents actius del 
procés d’independència i contribuiran a la màxima participació ciutadana al 
mateix. 

Text de l’esmena 
L'ANC serà un dels agents actius del procés. Aquest procés seguirà un full de ruta 
clar, concret, el més curt possible en el temps i totalment consensuat per les forces 
polítiques independentistes del Parlament de Catalunya.  L'ANC contribuirà 
perquè hi hagi la màxima participació ciutadana. 

Justificació de l’esmena 
Considerem que hi ha d'haver consens entre els diferents partits polítics en el full 
de ruta a seguir cap a la independència. L'ANC no pot seguir un full de ruta 



partidista i ha de treballar per aconseguir que n'hi hagi un d'acceptat per tots els 
partits. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que precisament a la Taula de forces polítiques i socials hi 
ha la representació de tots els partits, per tant no es segueix un full de ruta 
partidista. I és el marc on els partits i les entitats coordinaran les seves accions. 

 
 

Esmena 30 
Punt 10 
Esmenant: AT Igualada 
Addició d’un nou paràgraf al final de l’últim apartat 

Text de l’esmena 
El Secretariat Nacional de l'ANC promourà uns plans d'acció amb directrius clares i 
concises, coordinant les diferents Assembles Territorials i assegurant-se que 
áquestes duen a terme les accions proposades, fruit del desenvolupament de cada 
un dels punts d'aquest Full de Ruta. 

Justificació de l’esmena 
Assegurar que el desenvolupament d'aquest Full de Ruta te com a resultat final 
l'elaboració d'uns plans d'acció, que arriben a les AT i que son efectius, fruit d'una 
coordinació i definició de directrius clares i concises. 

Justificació de la ponència 
La ponència considera que com a Secretariat Nacional no li correspon prendre la 
decisió d'acceptar aquesta esmena, per això la deixa viva perquè sigui valorada a 
l'AGO. 
 
 
 


