
JUSTIFICACIÓ

L’esmena a la totalitat es centra bàsicament, en la concepció de qui ha de ser considerat associat de 

l’ANC. considero que han de ser socis, otes les persones físiques majors de 16 anys, que es 

comprometin, per escrit, aconseguir, per Catalunya, l’Estat propi. Per mi  son associats amb dret a vot, 

sense necessitat de que paguin quota, amb la única diferència que , pel fet de no pagar quota, no poden 

ser elegits per a càrrecs directius. Els associats, majors d’edat i que si paguen quota tenen la 

denominació de directius i son els que poden ser elegits per a càrrecs directius. En funció d’això elimino 

tot el capítol 3r en el que parleu de persones col•laboradores i Simpatitzants . 

Aquesta esmena representa canviar SUBSTANCIALMENT el concepte del tipus d’entitat que volem tenir. 

En el cas de la ponència oficial es tracta d’una associació típica. En el meu cas dona la possibilitat de ser 

un moviment molt ampli i de masses. 

En aquest cas es pot pretendre arribar a un moviment amb més de 100.000 associats i això comporta 

que els òrgans directius tinguin que ser considerats de manera diferent. Una entitat d’aquestes 

característiques fa inviable que funcioni assembleariament i, per tant, l’Assemblea General jo proposo 

que sigui representada per una assemblea de representants (que jo mantinc el nom de Consell 

Permanent) elegits per tots els associats, com en un parlament d’un país (en el cas del FC Barcelona 

amb 130.000 socis el representa una assemblea de Compromissaris elegits per sorteig), jo dic que 

aquesta assemblea de Representants (Consell Permanent) actua en nom de l’Assemblea General.

Per aquesta raó explico en l’Article 9 de quina manera es formarà aquesta Assemblea de Representants 

perquè, a pesar d’encarcarar els Estatuts,  això no pot constar al RRI de rang inferior.

Lògicament tot el que en la proposta oficial es parla d’Assemblea General, jo parlo de Consell 

Permanent.

En aquest sentit simplifico el funcionament del Consell Permanent eliminant l’antic article 13.4 que 

parla de la Comissió Organitzadora (necessària en una assemblea presumiblement com la de la 

Assemblea Constituent amb molt més de 1000 assistents), però innecessària en un òrgan de com a molt 

120 assistents.

En l’article 17.1 i 17.2 parlo d’un Secretariat Nacional reduït que actua com a Junta Directiva. Per 

aquesta raó elimino l’article 23 en el que es parla d’elegir un Comitè Executiu ja que en realitat el meu 

Secretariat Nacional ja és el que fa aquesta funció. Jo eliminava tot el capítol VII, referent al Consell 

Permanent amb la concepció antiga que tenia, que en la proposta esmenada ja no es contempla.

El nostre posicionamaent va estar en Rebutjar l’esmena en la seva forma d’esmena a 

la totalitat i considerar-la com a esmena de modificació en el dos aspecte que l’autor 

de l’esmena demana reconsiderar i argumenta, que són només dos : qui és membre 

de l’ANC i com es defineixen els òrgans directius.

Motivació:  Una esmena a la totalitat suposa el rebuig de la proposta de la ponència i 

l’aportació d’un text alternatiu. Fora dels aspectes esmentats, l’autor aprofita la 

major part del text de la ponència, tot i que hi aporta altres canvis de redacció sobre 

els que no argumenta l’oportunitat ni perquè la seva proposta seria preferible a la de 

la ponència.  Per exemple el fet de considerar com a socis de ple dret (tot i que 

també hi acaba introduint resriccions) a menors de 18 obligaria d'acord a la 

normativa de la Generalitat a que la nostra fos considerada una Associació Juvenil o 

bé a que si aquests haguessin de votar que ho fessin amb una autorització dels seus 

tutors legals o per acta notarial. El fet de no pagar quota és quelcom que nosaltres 

questionem j que entenem que la quota és quelcom que vincula i compromet. 

Respecte dels òrgans directius ell estableix un òrgan estable que anomena Consell 

Permanent que és un conjunt de persones "representants" que són els que tindrien 

dret de vot a l'Assemblea General i sempre els mateixos (això si escollits entre els 

associats) en forma de "parlament"... En elnostre model que creiem més democràtic 

i funcional l'Assemblea General sempre està feta per TOTS els membres 

indiferentment de si deleguen o no el vot (però no el cedeixen "eternament" a uns 

tercers que els hi fan de representants. 

NUM DE VOTS

IDENTIFICACIÓ ESMENA 838 PONÈNCIA

CONTINGUT Es una esmena a la totalitat amb text alternatiu que s'adjunta com a ESMENA VIVA 1
Es una esmena a la totalitat... Per tant el que es vota és si tota la ponència 

decau o no

FITXA DE VOTACIÓ DE LES ESMENES VIVES EL DIA 3 DE MARÇ DE 2012 A LES ASSEMBLEES TERRITORIALS

VOTACIÓ Nº 1 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT totaliat TIPUS D'ESMENA TOTALITAT



JUSTIFICACIÓ

Creiem que l'Estructura que reflecteixen els estatutsde la 

ponència no són els que ens aniran bé per treballar. 

CREIEM QUE PEL FET DE QUE LA FEINA ES MOLT 

TERRITORIAL I/O SECTORIAL EN CAL UNA ESTRUCTURA 

MENYS CENTRALITZADA. Es per això que pensem que hi 

ha d'haver un òrgan territorial representatiu i decissori a 

part de l'òrgan executiu (treballador), tal com estan 

exposats a les esmens.           Per això uns quants 

representants territorials us demanem que llegiu, 

assumiu defenseu i difongueu aquestes esmenes.

1. Sota l’aparença d’una pretesa simplificació, amb una Estatuts i un reglament d’una Cambra Territorial més curts que 

els documents de la ponència, en realitat es dissenya una organització molt burocratitzada, amb set (7) organismes 

diferents, més una Comissió de Conflictes, interactuant entre ells amb una altíssima complexitat, fet que contradiu 

clarament la motivació de brevetat, concisió i simplicitat que en teoria justifica l’esmena per facilitar el funcionament de 

l’Associació com a moviment social.

2. El gran nombre d’òrgans que es crea suscita nombroses incògnites sobre l’elecció i remoció dels seus membres i el seu 

funcionament ordinari. Es tracta, doncs, d’una estructura molt complexa i incompleta, que suposaria una altíssima 

dificultat de funcionament, sinó directament el col•lapse de l’organització, perquè els conflictes interorgànics del model 

proposat són absolutament previsibles.

3. La Cambra Territorial i la Permanent de Seguiment s’estructuren amb una sèrie de contrapesos que, sota la forma 

aparent d’un control democràtic, poden fàcilment portar al bloqueig i inoperància de l’acció executiva.

4. En general, es dibuixa una estructura on l’assemblearisme es vol portar fins a les darreres conseqüències i a tots els 

nivells de l’Associació, mentre que la ponència vol combinar l’assemblearisme de base local amb una estructura d’acció 

àgil en el nivell nacional, acceptant que tot moviment ha de tenir una direcció.

5. La determinació dels membres de la Cambra Territorial és deficient perquè no es preveu el seu nombre i perquè a 

Catalunya hi ha més de 20 poblacions amb més de 50.000 habitants: la composició d’un òrgan tan important no pot 

estar depenent que es creïn o no Assemblees Territorials en aquestes poblacions. 

6. Hi ha altres errors de tipus legal, com ara preveure que la Cambra Territorial aprovarà el Reglament Intern de 

l’Associació, quan aquesta competència correspon a l’Assemblea General.                                                                                                                                    

En definitiva desd de la Comissió d'Esmenes desaconsellem votar aquesta esmena en tant que pot portar al bloqueig de 

l'Entitat i a la seva inoperància (massa circuits de decisió) i per que no està prou desenvolupada i per aprovar un 

Reglament que la millori caldria convocar una nova ASsemblea General... un nou Sant "jordi"

Un dels problemes que genera d'entrada és que si fossin aprovats ens trobariem en un impas i no es podria renovara 

escollir el secretariat ja que no existeix una previsió de com fer-ho.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA TOTALITAT

IDENTIFICACIÓ ESMENA ESMENA 838

CONTINGUT
Es una esmena a la totalitat amb text alternatiu que s'adjunta 

com a ESMENA VIVA 2
Es una esmena a la totalitat... Per tant el que es vota és si tota la ponència decau o no

VOTACIÓ Nº 2 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT TOTALITAT



JUSTIFICACIÓ

L’Assemblea General es pot convocar en plenari presencial o en plenari territorial 

descentralitzat segons l’ordre del dia i tal i com indiqui el Reglament de l’Assemblea 

General. 

Les assemblees Generals no poden ser descentralitzades, d'acord a l'art. 322 

del llibre tercer del codi civil català. Altres aspectes de la vida de l'Associació 

si que poden fer-se deslocalitzats. Per tant i per evitar tenir conflictes amb el 

registre a la Generalitat que no ens acceptin els estauts recomanem no 

recolzar aquesta proposta d'esmena viva.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA ADDICIO

IDENTIFICACIÓ ESMENA 794 PONÈNCIA

CONTINGUT

L’Assemblea General es pot convocar en plenari presencial o en plenari territorial 

descentralitzat segons l’ordre del dia i tal i com indiqui el Reglament de l’Assemblea 

General. 

A la ponència no hi ha aquesta apartat 12.4

VOTACIÓ Nº 4 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT ARTICLE 12

JUSTIFICACIÓ Afegir-hi que son organismes sobirans en el seu àmbit.

En el nou redactat d'estatuts no vam incloure aquest paragraf per error tot i 

haver-lo acceptat formalment. No tindriem inconvenient en que fos 

acceptat.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA ADDICIO

IDENTIFICACIÓ ESMENA 771 PONÈNCIA

CONTINGUT
Les Assemblees Territorials, organismes sobirans en el seu àmbit i que tenen la 

consideració de Seus Territorials de l’ANC [...].

3.  Les Assemblees Territorials, que tenen la consideració de Seus Territorials 

de l’Associació i són una de les dues unitats de base de l’Associació. 

VOTACIÓ Nº 3 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT ARTICLE 9.3



JUSTIFICACIÓ

El vot delegat facilita la participació de persones que, per una o altra raó, no 

poden assistir a l’Assemblea General (malaltia, vellesa, desplaçaments 

obligats...). El vot delegat no és cap invent: funciona normalment en 

associacions. 

NO tindriem cap inconvenient en la seva incorporació. 

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA ADDICIÓ

IDENTIFICACIÓ ESMENA 796 PONÈNCIA

CONTINGUT
15.3. El Reglament de Règim Intern establirà el procediment per a l’exercici del 

vot delegat a l’Assemblea General de l’ANC 
NO hi consta.

VOTACIÓ Nº 6 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT ARTICLE 15

JUSTIFICACIÓ

En una entitat que pretén disposar d'una àmplia base de persones membres 

(desenes de milers) reunir un 5% del conjunt per sol·licitar la convocatòria d'una 

Assemblea General extraordinària, serà una tasca inabastable, per tant, es proposa 

posar un nombre fix de persones per quan es sobrepassin les 10.000 persones 

membres.

Des de ponències no tindriem obstacle en l'aprovació d'aquest contingut.. 

Tot i que preferim sempre mantenir una proporcionalitat (sembla més 

ajustat). 

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA MODIFICACIÓ

IDENTIFICACIÓ ESMENES 712 I 713 PONÈNCIA

CONTINGUT

Per això es proposa afegir després de “Un mínim del 5% dels membres”:

"i quan es sobrepassin les 10.000 persones membres un mínim de 500 persones 

membres"

(12.2) El Secretariat Nacional pot convocar l’Assemblea General, amb 

caràcter extraordinari, quan ho consideri convenient i ho ha de fer si ho 

sol·licita, amb indicació dels punts a tractar, almenys un 5% dels membres 

de l’Associació. En aquest cas, l’Assemblea General haurà de tenir lloc dins el 

termini de trenta dies a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud.                                                                                                     

(art. 14) Un mínim del 5% dels membres poden sol•licitar per escrit al 

Secretariat Nacional la inclusió d'un o més assumptes a l'ordre del dia, 

sempre i quan ho facin dins del primer terç del període comprès entre la 

recepció de la convocatòria i la data prevista per a la celebració de 

l’Assemblea General. 

VOTACIÓ Nº 5 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT arts. 12.2 + 14



JUSTIFICACIÓ les territorials i sectorials han de tenir prou independència d’actuació.
La comissió d'Esmenes considera que el Secretariat ha de poder tenir algun 

tipus de potestat també sobre les Territorials i Sectorials

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA MODIFICACIÓ

IDENTIFICACIÓ

CONTINGUT
20.1.h Establir i suprimir comissions i grups de treball, de caràcter general, i 

regular-ne el funcionament.

20.1.h Establir i suprimir comissions i grups de treball, de caràcter general i 

territorial o sectorial, i regular-ne el funcionament.

VOTACIÓ Nº 9 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT ARTICLE 20.1.H

JUSTIFICACIÓ
establir la obligatorietat d’informar de qualsevol canvi als òrgans directius, a tots 

els associats, en un termini breu de temps.

Des de la ponència no establiem aquesta obligatorietat i tot i així una setmana 

ens semba molt poc temps. 

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA ADDICIÓ

IDENTIFICACIÓ ESMENA 722 PONÈNCIA

CONTINGUT
19.4 Qualsevol canvi en els membres del Secretariat serà comunicat a tots els 

socis de l’Associació en el termini màxim d’una setmana.
En la ponència no es preveu

VOTACIÓ Nº 8 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT ARTICLE 19.4

JUSTIFICACIÓ

El Secretariat Nacional ha de treballar per donar suport i facilitar la tasca de les 

AT i de les AS, no al revés. El Secretariat no ha de ser cap òrgan de govern. 

Compte amb apostar inconscientment per un model d’ANC en el que vagi 

desenvolupant-se una estructura forta i centralitzada, perquè acabarà funcionant 

de manera separada de la resta del moviment, donarà pas als personalismes, a la 

inflació d’estructures i a l’excés de burocratització. 

Per questions d'operativitat creiem en un Secretariat mes executiu i directiu, les 

funcions principals del qual vagin molt més enllà del mer suport a les 

Territorials i Sectorials sino que també marqui les línies directrius comuns a 

totes les Sectorials i Territorials i també d'altres tasques que són d'àmbit 

nacional que res tenen a veure amb el que facin les Sectorials i Territorials. 

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA MODIFICACIO

IDENTIFICACIÓ ESMENA 476 PONÈNCIA

CONTINGUT

1. El Secretariat Nacional (o “Secretariat”) és l’òrgan de gestió executiva dels 

acords presos a l’Assemblea General i el seu rol principal és donar suport a les AT 

i a les AS en la seva tasca 

1. El Secretariat Nacional (o “Secretariat”) és l’òrgan de govern

executiu, que regeix, administra i representa l’Associació.

VOTACIÓ Nº 7 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT ARTICLE 18.1



CONTINGUT

JUSTIFICACIÓ
La coordinació comarcal és necessària i ja s’esdevé a algunes comarques. Està 

donant resultats eficients i útils

El text de la ponència no ho preveu però tampoc exclou que pugui donar-se. 

Simplement no ho recull explicitament. 

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA ADDICIÓ

IDENTIFICACIÓ ESMENA 711 PONÈNCIA

29.7. Les Assemblees Territorials constituïdes podran agrupar-se en una 

Coordinadora Comarcal, corresponent a la comarca que pertanyen. Aquesta 

Coordinadora Comarcal només tindrà caràcter organitzatiu i coordinador, 

mantenint les Assemblees Territorials que la integren totes les seves 

competències. 

NO es preveu

VOTACIÓ Nº 11 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT ARTICLE 29.7

JUSTIFICACIÓ

El Secretariat no ha de tenir capacitat de poder autoritzar a una AT que faci 

funcions que en cap cas li haurien de correspondre: això equival a atorgar massa 

poder al Secretariat i a més per fer coses que no tenen cap sentit: que una AT 

pugui representar tota l’ANC, etc. 

El text de la ponència pretén ser més flexible que el de l'esmenant, en tant que 

si per qualsevol raó fos pertinent que una AT representi a l'ANC (no cal que 

sigui previsible però si possible) hi hagi una manera d'articular-ho.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA MODIFICACIÓ

IDENTIFICACIÓ ESMENA 486 PONÈNCIA

CONTINGUT
5. Les Assemblees Territorials no podran, en cap cas, representar el conjunt de 

l’Associació contreure deutes en el seu nom o contractar personal.

5. Sense un acord previ del Secretariat, les Assemblees Territorials no podran, 

en cap cas, pretendre representar el conjunt de l’ANC, contreure deutes en el 

seu nom o contractar personal.

VOTACIÓ Nº 10 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT ARTICLE 29.5



JUSTIFICACIÓ

Es tracta d'afegir un punt nou a l'article 31, en el qual es parla de la creació del 

Consell de Sectorials com a espai d'intercanvi d'informació i de debat entre les 

Assemblees Sectorials, i d'aquestes amb el Secretariat i el Consell Territorial. 

El nostre concepte d'organització és molt més afí a la teoria de l'aprimamet. Un 

sol òrgan de govern (si bé amb comissions de trebal i grups afins)... Però un sol 

òrgan. Això evita disfuncions i topades innecessàries entre dos òrgans de funció 

similar. Massa òrgans condueix, entenem a una mala gestió, malgrat sigui sota 

el paraigues d'una major participació o democràcia...

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA ADDICIÓ

IDENTIFICACIÓ ESMENA 807 PONÈNCIA

CONTINGUT

4. El Consell de Sectorials:

4.1. El Consell de Sectorials estarà format per un delegat de cada una de les 

Assemblees Sectorials de l’ANC, i es reunirà quan sigui convocat pel Secretariat 

Nacional o quan ho sol•licitin un 15% de les Assemblees Sectorials, amb indicació 

dels punts a tractar.

4.2. Les Assemblees Sectorials elegiran entre els seus membres el seu 

representant per a cada reunió del Consell de Sectorials, i aquest podrà ser 

qualsevol dels seus membres encara que no sigui el coordinador/a.

4.3. La convocatòria del Consell de Sectorials la farà el Secretariat Nacional, i 

entre la convocatòria i la data de la celebració del Consell de Sectorials hi haurà 

d’haver un termini mínim de quinze dies. Les Assemblees Sectorials enviaran al 

Secretariat les seves propostes de punts a incorporar a l’ordre del dia almenys 10 

dies abans de la data de la reunió, i el Secretariat donarà a conèixer l’Ordre del 

dia definitiu almenys 7 dies abans de la celebració del Consell de SectoriaS.

4.4. La finalitat del Consell de Sectorials serà la de ser un fòrum d’intercanvi 

d’informació i de debat entre les Assemblees Sectorials, i d’aquestes amb el 

Secretariat i el Consell Territorial, sobre la situació en la que es troba en cada un 

dels diferents sectors (professionals, socials, culturals, d’opció o de classe) el 

treball d’extensió de l’objectiu comú d’aconseguir la independència i disposar 

d’un estat propi.

no es preveu

VOTACIÓ Nº 12 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT ARTICLE 31.4



JUSTIFICACIÓ
Es tracta de tenir un coneixement de l’existència de comptes corrents. En el 

funcionament regular no cal cap “resolució” especial ni tampoc cap “sol•licitud”.

La Comissió d'Esmenes considera que "Resoldrà" no és equivalent a dir que 

"farà les gestions necessàries".

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA MODIFICACIÓ

IDENTIFICACIÓ ESMENA 344 PONÈNCIA

CONTINGUT

Article 3.14.1. ... i fer arribar la demanda formal a la Secretaria de l’Associació, 

que farà les gestions necessàries d’acord amb les necessitats argumentades per 

l’Assemblea Territorial.

Article 3.14.1. ... i fer arribar la sol•licitud a la Secretaria de l’Associació, que 

resoldrà tenint en compte les necessitats argumentades per l’Assemblea 

Territorial sol•licitant.

VOTACIÓ Nº 15 DOCUMENT : RRI PUNT DEL DOCUMENT Article 3.14.1. 

JUSTIFICACIÓ

Art. 8.9 i 8.11: en 8.9.2 s'obre l'opció d'exercir el vot no presencial, però els punts 

següents l'impossibiliten. Caldria que l'opció de vot no presencial quedés més 

oberta (no parlar d'urnes i paperetes ni introducció del vot, o afegir-hi un 

“mentre el vot es faci presencialment”).

El text de la ponència preveu només el vot presencial, però no exclou que en un 

futur pugui donar-se el vot no presencial. 

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA MODIFICACIÓ

IDENTIFICACIÓ ESMENA 306 PONÈNCIA

CONTINGUT e) Assegurar que el vot s'exerceix una única vegada per elector.
e) Comprovar que el vot s’exerceix una única vegada per l’elector i una sola 

papereta i introduir el vot a l’urna corresponent, en presència de l’elector. 

VOTACIÓ Nº 14 DOCUMENT : RRI PUNT DEL DOCUMENT Article 8.11.e

JUSTIFICACIÓ
Es tracta d'incorporar un punt nou a l'article 33 per tal de preservar la 

independència de l'ANC.

No ho contemplem com a tal. Si son anònimes les donacions ja és prou clar que 

no poden ser contraprestades... I per que ens hi hem de negar a això ? Si mai 

coneixerem l'autor i per tnat mai pot demanar-nos res a canvi (això és el que 

vol dir anònma

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA ADDICIÓ

IDENTIFICACIÓ PONÈNCIA

CONTINGUT

2. Per preservar la independència de l’ANC totes les donacions que rebi hauran 

de ser perfectament identificables, i de cap manera es podran acceptar 

donacions anònimes.

no ho contempla com a tal

VOTACIÓ Nº 13 DOCUMENT : ESTATUTS PUNT DEL DOCUMENT ARTICLE 33.2



JUSTIFICACIÓ

Tot i que les mocions de censura són un mecanisme essencial en el funcionament 

plenament democràtic de les institucions, no es pot negar que, quan es 

produeixen, tenen un efecte enormement desestabilitzador. I l’independentisme 

té un historial de lluites intestines prou ampli per saber que jugar amb això és 

jugar amb foc. A més, les censures poden ser fàcilment instrumentalitzades pels 

nostres enemics, sobretot si es fa massa fàcil recórrer a elles. Per tant, creiem 

que cal fer més difícil que puguin produir-se mocions de censura.

La Comissió d'Esmenes considera que un 25% és una condició molt exagerada.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA MODIFICACIÓ

IDENTIFICACIÓ ESMENA 366 PONÈNCIA

CONTINGUT

Article 3.11

1. Excepcionalment, els membres de l’Assemblea Territorial podran censurar el 

Secretariat Local en bloc o algun dels seus membres abans que finalitzi el seu 

mandat.

2. La censura requerirà:

a) La petició escrita de celebrar una reunió plenària de l’Assemblea Territorial 

adreçada al Secretariat Local amb còpia al Secretariat Nacional.

b) La petició haurà de ser signada per un nombre de membres adscrits a 

l’Assemblea Territorial que representi almenys el 25% del seu nombre total.

c) La presentació d’una candidatura alternativa.

3. Acomplerts els requisits anteriors, el Secretariat Local haurà de convocar 

reunió plenària dels membres de l’Assemblea Territorial per ser celebrada en el 

termini màxim de trenta (30) dies des de la recepció de la petició de censura.

4. La censura prosperarà si obté la majoria dels dos terços de les persones 

assistents, que representin a més la majoria absoluta de les persones inscrites 

assistents. En cas contrari, la censura s’entendrà fracassada i els proponents no 

podran tornar a proposar-la durant el mateix mandat.

Article 3.11

1. Excepcionalment, els membres de l’Assemblea Territorial podran censurar el 

Secretariat Local en bloc o algun dels seus membres abans que finalitzi el seu 

mandat.

2. La censura requerirà:

a) La petició escrita de celebrar una reunió plenària de l’Assemblea Territorial 

adreçada al Secretariat Local amb còpia al Secretariat Nacional.

b) La petició haurà de ser signada per un nombre de membres adscrits a 

l’Assemblea Territorial que representi almenys el 10% del seu nombre total.

c) La presentació d’una candidatura alternativa.

3. Acomplerts els requisits anteriors, el Secretariat Local haurà de convocar 

reunió plenària dels membres de l’Assemblea Territorial per ser celebrada en el 

termini màxim de trenta (30) dies des de la recepció de la petició de censura.

4. La censura prosperarà si obté la majoria simple dels vots vàlids expressats. En 

cas contrari, la censura s’entendrà fracassada i els proponents no podran tornar 

a proposar-la durant el mateix mandat.

VOTACIÓ Nº 17 DOCUMENT : RRI PUNT DEL DOCUMENT Article 3.11.

JUSTIFICACIÓ
Es tracta d’una consideració realista si es tenen en compte les incompatibilitats 

horàries en un moviment com l’ANC.
La Comissió d'Esmenes considera que 35 dies és una condició molt exagerada.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA MODIFICACIÓ

IDENTIFICACIÓ ESMENA 346 PONÈNCIA

CONTINGUT
Article 7.1.2.  ...no poden transcórrer més de trenta-cinc (35) dies.

Article 7.1.2.  ...no poden transcórrer més de set dies.

VOTACIÓ Nº 16 DOCUMENT : RRI PUNT DEL DOCUMENT Article 7.1.2



JUSTIFICACIÓ
Ja he assenyalat en d’altres esmenes que no és adequat que hi hagi una 

delegació estable de funcions.

La Comissió d''Esmenes considera adient mantenir el text de la ponència en 

tant que el Comité Executiu ha de tenir funcions precisament executives (sota 

la supervisió del Secretariat de qui depen, i a qui ha de donar compte en 

primera instància i a l'Assemblea General en última). Altrament ens podem 

trobar en una incapacitat de reacció ràpida davant de circumstàncies externes o 

de manca de decisions mentre uns òrgans més "amples" no es reuneixen o 

prenen resolucions.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA MODIFICACIÖ

IDENTIFICACIÓ ESMENA 625-626 PONÈNCIA

CONTINGUT

El Comitè Executiu (o Comissió Executiva*) assumirà funcions de coordinació i 

administració de les tasques quotidianes i portarà a terme les tasques que el 

Secretariat Nacional (o Consell Nacional*) li encomani

El Comitè Executiu tindrà les funcions executives que el Secretariat

Nacional li delegui específicament.

VOTACIÓ Nº 18 DOCUMENT : RRI PUNT DEL DOCUMENT Article 5.3.1



JUSTIFICACIÓ

L’article 6.1 regula les quotes a pagar pels associats. En aquest sentit entenem 

que caldria aclarir l’apartat “1” en el sentit de que el secretariat és qui fixa les 

quotes però que no té per que fixar-se una quota. Tanmateix caldria suprimir 

l’apartat “4” atès que no creiem procedent condicionar els drets de soci al 

pagament de una quota extraordinària d’assistència a l’assemblea general

La Comissió d'Esmenes considera que, per tal de poder fer front a les despeses 

previstes en el pressupost que aprovi l'Assemblea General a proposta del 

Secretariat Nacional, cal que s'estableixi el pagament de quotes dels membres 

(a proposta del Secretariat Nacional i amb l'aprovació de l'Assemblea General).

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA MODIFICACIÓ

IDENTIFICACIÓ ESMENA 373 PONÈNCIA

CONTINGUT

1. Correspon al plenari del Secretariat Nacional determinar si s’estableix una 

quota ordinària que hagin de satisfer els membres de l’associació, i en el seu cas, 

el seu import, periodicitat i forma de pagament, així com la fixació, si s’escau, de 

les contribucions extraordinàries.

Sense perjudici de la seva aprovació per l'Assemblea General, correspondrà al 

plenari del Secretariat Nacional proposar l'import de la quota que hauran de 

sastisfer els membres, la seva periodicitat i la forma de pagament.

VOTACIÓ Nº 19 DOCUMENT : RRI PUNT DEL DOCUMENT Article 6.1.1



JUSTIFICACIÓ

��ESMENES AL FULL DE RUTA. POSICIONAMENT GENERAL.
El Full de Ruta és un document que no pot ser estàtic, com la Declaració Fundacional, dons és 
una guia que ha d’anar canviant amb els propis esdeveniments que es produeixin. Per altra 
banda és molt important perquè és com el programa d’actuació de l’ANC i això s’hauria de 
debatre en els òrgans escollits després del dia 10.
Hauria de ser un guió orientatiu genèric, no gens tancat a aquests possibles canvis que es 
puguin produir, encara que si que ha de definir unes etapes i unes actuacions generals.
Com a criteri general no estic d’acord en fer consultes populars abans que es faci la declaració 
d’Independència.
Aquestes consultes es poden convertir en unes convocatòries merament testimonials amb 
escassa seguretat i validesa jurídica, malgrat siguin convocades pels ajuntaments. La celebració 
de les passades consultes van suposar un gran esforç de voluntariat, econòmic, de dedicació i 
repetir una consulta similar a aquella podria semblar menystenir o rebaixar tot el que va suposar 
la primera, a part podria provocar una desmobilització i uns resultats descoratjadors contraris a 
l’esperit engrescador que va suposar la primera. 
El paper que poden jugar els municipis per la Independència en aquesta fase es pot reconduir 
cap a la màxima implicació de tots els associats cap el camp de la formació i coneixement del 
país i cap a la proposta del marc de país que volem tenir el dia de demà.
La primera part del FR, que fa referència a la Fase de Constitució, crec que és innecessària 
dons acaba a l’Assemblea Constituent del 10 de març i, precisament el FR s’aprovarà el 10 de 
març amb lo que tot el que s’hagi fet o dit que s’ha de fer fins allà és irrellevant perquè ja ha 
passat el termini. Proposo suprimir-la i que el FR s’iniciï en la Fase de Consolidació. (De tota 
manera he fet correccions de text per si es manté l’estructura del document actual).
Vistes aquestes exposicions, en realitat la meva vindria a ser una esmena a la totalitat del Full de 
Ruta i proposo un document alternatiu que és el que adjunto, si bé aprofitant molta part del 
redactat de l’actual.

Fer una proposta estratègica i d'actuació, en forma de full de ruta i sense 
concretar les grans accions que es proposen, no té cap sentit i, a més, una 
assemblea general és el marc adequat per aprovar les grans línies i propostes 
d'actuació. En cas contrari, a qui li correspondria fer-ho? O s'hauria de tornar a 
convocar una nova AG d'aquí poc temps? Per altra banda, som el resultat de la 
Conferència nacional del 30 d'abril i amb diversos encàrrecs molt clars, un dels 
quals era treballar la proposta de Full de ruta. Aprovar les grans propostes 
d'actuació, com la Marxa per la Independència, no treuen la possibilitat de fer 
accions i mobilitzacions d'àmbits diferents, local, comarcal, regional o nacional, 
ans al contrari, les emmarquen i els hi acaben de donar sentit. De tots maneres, 
el nou text ja recull que es tracta d'un document dinàmic, sotmés als canvis que 
caldrà introduir a mesura que avanci el procés.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA A la totalitat

IDENTIFICACIÓ Esmena 837 PONÈNCIA

CONTINGUT Es una esmena a la totalitat  - ES L'ESMENA A LA TOTALITAT 3 En cas de ser aprovaa el text de ponència decau.

VOTACIÓ Nº 20 DOCUMENT : Full de Ruta PUNT DEL DOCUMENT Tot



JUSTIFICACIÓ

Per donar un sentit plenament nacional a L'ANC (assemblea NACIONAL catalana) 
no té sentit que reduim la seva realitat orgànica al Principat, i recolzar Assemblees 
Nacionals quant es tracta de regions d'una mateixa nació, ja que l'ANC 
fonamentaria el regionalisme i per tant cauria en creure's les fronteres imposades 
per l'estat espanyol.

Es tracta de països de la mateixa nació i, seguint la Declaració fundacional de la 
Conferència nacional, assumida per tots els membres de l'ANC des del moment 
en que s'hi incorporen, estem en el procés constituent de l'ANC que té com a 
àmbit territorial el de l'antic Principat de Catalunya, que inclou la Catalunya del 
nord, sota jurisdicció francesa i la part de Catalunya sota jurisdicció espanyola 
(incloses les comarques de la franja de ponent). És una divisió històrica, 
corresponent a l'antic Principat de Catalunya, trencada precisament per la 
imposició de fronteres per part dels Estats francés i espanyol.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA ADDICIÓ

IDENTIFICACIÓ ESMENA 680 PONÈNCIA

CONTINGUT

.... a tota la regió;

Pel que fa a les Illes i el País Valencià, l'objectiu és crear com a mínim una 
territorial per cada territori, però es treballarà per la creació de territorials a les 
comarques del País Valencià, així com a les diverses illes que formen les Balears.

O.5.- Constituir un mínim de 240 assemblees territorials en tot el territori català, 
d’àmbit de barri o districte a la ciutat de Barcelona, d’àmbit local en tots els 
municipis de més de 3.000 habitants i d'àmbit comarcal en les zones menys 
poblades. A la Catalunya nord, l'objectiu és constituir almenys una assemblea 
territorial per a tota la regió;

VOTACIÓ Nº 21 DOCUMENT : FULL DE RUTA PUNT DEL DOCUMENT Par. 14 [18]



JUSTIFICACIÓ
Remarcar la necessitat de la territorialitat sencera de la nació, així com la 
necessitat que s'impliquin no només els parlamentaris, sino tots aquells càrrecs 
electes en els diferents àmbits institucionals de la nació catalana.

Seguint la Declaració fundacional de la Conferència nacional, assumida per tots 
els membres de l'ANC des del moment en que s'hi incorporen, estem en el 
procés constituent de l'ANC que té com a àmbit territorial el de l'antic Principat de 
Catalunya, que inclou la Catalunya del nord, sota jurisdicció francesa i la part de 
Catalunya sota jurisdicció espanyola (incloses les comarques de la franja de 
ponent). Per altra banda, l'estratègia definida en aquella Declaració fundacional 
parteix de la consecució de l'Estat català per part de la Catalunya històrica, o 
almenys de la part sota jurisdicció espanyola, per ajudar posteriorment a la 
incorporaciò dels altres països de nació catalana. 
Es proposa que es votin en bloc les 6 esmenes coincidents [43, 48, 49, 52, 514 i 
680] que tenen la mateixa justificació per part de l'esmenant i de rebuig per part 
de la comissió d'esmenes.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA Modificació

IDENTIFICACIÓ ESMENA 48 PONÈNCIA

CONTINGUT

Que una majoria de representants electes de les diferents institucions que es 
troben als diversos territoris que formen els Països Catalans assumeixin la 
voluntat de la majoria del poble català i, des de la unitat d'acció, estiguin disposats 
a empendre les mesures polítiques necessàries per proclamar la independència 
política dels territoris que composen la nació catalana i la seva posterior 
reunificació.

Que una majoria de diputats del Parlament català assumeixin la voluntat de la 
majoria del poble català i, des de la unitat d’acció, estiguin disposats a 
emprendre les accions polítiques necessàries per a proclamar la independència 
de Catalunya

VOTACIÓ Nº 22 DOCUMENT : FULL DE RUTA PUNT DEL DOCUMENT Par. 35 [18]



JUSTIFICACIÓ

L'independentisme esta al llindar de la majoria social, si estem en aquest escenari 
històric es per l'acció de les organitzacions del poble de la Nació Catalana, 
nomenades "societat civil", i no pas per l'acció dels Partits. L'ANC no pot posar 
totes les expectatives en l'acció dels partits del Parlament autonòmic. I si no estan 
a l'alçada? Què farem, esperar quatre anys més, a veure si estan per servir a la 
seva pàtria o a la corona?
L'ANC ha d'estar preparada per assumir les tasques de l'assemblea Constituent i 
posar entre la mobilització i la paret als Diputats, obligant-los a definir-se, o estan 
al servei de la nació o de la Corona, no es pot servir a dos amos. De fet, tan sols 
aquesta possibilitat de quedar al marge, sera l'esperó per als Diputats. 

No sembla oportú entrar, ara, en aquest tipus de detalls que, alhora, denoten una 
desconfiança quasi innata en els partits parlamentaris actuals. Sembla millor 
estratègia la d'anar-los involucrant en el procés endegat per l'ANC.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA Modificació

IDENTIFICACIÓ ESMENA 431 PONÈNCIA

CONTINGUT

[4.3.47] �ESMENA DE MODIFICACIO I ADICIÓ 
1.�Eliminar la ultima línia: Només llavors es donaran les condicions objectives 
necessàries per a fer possible la independència i, per tant, l’Estat propi.
2.�Incorporar el present text: 

47.1 Per a què la unitat d’acció dels diferents partits polítics catalans sigui possible, primer 
cal que aquesta unitat d’acció política es doni en el si de la societat catalana. I quan 
aquesta unitat d’acció del poble sigui una realitat, la unitat d’acció dels diferents partits 
d’obediència catalana s'ha de produir de manera quasi automàtica.
47.2 En el cas de que els partits politics del Parlament no estiguin al servei de Catalunya, i 
no arribin a un acord per la declaració d’independència o que no el compleixin una vegada 
escollits en els terminis establerts, l’ANC convocarà al desconeixement de la seva 
representació parlamentaria, exigint-les la dissolució del Parlament i/o procedint al seu 
bloqueig físic i pacífic.
47.3 L’ANC amb el màxim suport social, emplaçarà a la dissolució del Parlament i a la 
convocatòria d’una nova elecció amb dos punts programàtics: la declaració 
d’independència unilateral i la convocatòria a la Diputació o Assemblea Constituent, per 
redactar la Constitució de l’Estat català.
 47.4 Si el Parlament no acceptes la seva disolució, i serà l’ANC, amb el màxim suport 
social possible, qui convocarà, amb la resta d’organitzacions del Poble Català, a una 
elecció de diputats constituents, per reunir la Diputació o Assemblea Constituent que 
declari la independència de forma unilateral, que redacti la Constitució, la sotmeti a 
referèndum ratificatori i emplaci a la Generalitat de Catalunya a fer-se càrrec del control 
efectiu del territori, de les institucions i que posi en marxa el procés de separació de l’Estat 
espanyol.
Les condicions objectives ja estan madures, com ho demostra la mateixa existència de 
l’ANC. Ara hem de crear nosaltres, amb les organitzacions de la majoria social, les 
condicions subjectives per l’exercici de la plena Sobirania Nacional, donat que si la 
mobilització de la Nació Catalana ha arribat fins aquesta situació no ha estat per l’acció 
dels partits, sinó per l’auto organització del poble.

TEXT ORIGINAL 
Per a què la unitat d’acció dels diferents partits polítics catalans sigui possible, 
primer cal que aquesta unitat d’acció política es doni en el si de la societat 
catalana. I quan aquesta unitat d’acció del poble sigui una realitat, la unitat 
d’acció dels diferents partits d’obediència catalana s'ha de produir de manera 
quasi automàtica. Només llavors es donaran les condicions objectives 
necessàries per a fer possible la independència i, per tant, l’Estat propi.

VOTACIÓ Nº 23 DOCUMENT : FULL DE RUTA PUNT DEL DOCUMENT Par. 39 [47]



JUSTIFICACIÓ Cal que l’ANC sigui realment transversal i que arribi a tots els sectors socials

Es proposa no incloure aquesta esmena per reiterativa, ja que es diu en molts 
llocs d'aquest document i dels altres documents fundacionals que l'ANC és 
transversal, cosa que significa -entre altres coses- que ha d'aplegar a tots els 
sectors socials. Per altra banda, les referències a les formes en que s'ha 
d'arribar a la immigració més recent i als col·lectiu més discriminats, són 
constants i no aporta res insistir-hi contínuament.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA Addició

IDENTIFICACIÓ Esmena 730 PONÈNCIA

CONTINGUT

En aquesta fase de constitució de l'ANC cal tenir en compte també les 
conseqüències que la crisi econòmica i les retallades socials poden tenir en la 
societat catalana. Cal fer esforços per a incloure a l’ANC una representació àmplia 
i massiva dels sectors socials més perjudicats per la crisi incloent-hi la immigració 
i els col•lectius més discriminats, i mostrant el marc del nou Estat català 
independent com l’instrument polític i social que pot garantir el benestar social del 
conjunt de la població. Les Assemblees Territorials s’han d’esforçar per a arrelar 
en la realitat social de cada territori.

VOTACIÓ Nº 24 DOCUMENT : FULL DE RUTA PUNT DEL DOCUMENT 41 bis [49 bis]



JUSTIFICACIÓ

Considero que fer la marxa per la independència és realment una gran acció però 
no és en sí estratègia. Un full de ruta estratègic ha de marcar les grans etapes i 
fites del procés però no hauria de concretar les accions que en sí no tenen com a 
conseqüència un canvi global.Seria una acció estratègica per exemple realitzar un 
referèndum assumit com a vinculant. Però en canvi una acció reivindicativa per 
important que sigui no és estratègic, és tàctic.
Les fites estratègiques són aquelles que són necessàries per assolir l’objectiu, tot i 
que hi podria haver alternatives. Fer una manifestació o una gran marxa no és en 
sí una fita necessària i com a tal no hauria d’estar en una estratègia 
d’independència nacional.
Fer el contrari seria confondre l’ANC amb un moviment activista tipus Crida a la 
Solidaritat, malgrat l’agitació i l’activisme sigui necessari.
Per això defenso que cal fer accions de mobilització i agitació però sense 
concretar-les.
Sorprèn la pregunta que feu sobre qui hauria de fer-ho si no ho fa l’AG ja que és 
evident que d’acord amb els estatuts proposats pels redactors de les ponències, 
aquestes decisions corresponen al Secretariat i a la Permanent.
Em sembla que és més que evident que no cal convocar una Assemblea General 
per decidir muntar una marxa per la independència.

Fer una proposta estratègica i d'actuació, en forma de full de ruta i sense 
concretar les grans accions que es proposen, no té cap sentit i, a més, una 
assemblea general és el marc adequat per aprovar les grans línies i propostes 
d'actuació. En cas contrari, a qui li correspondria fer-ho? O no és millor que ho 
faci l'assemblea general constituent, tenint en compte que es proposa un seguit 
d'accions que, en un espai relativament breu de temps i aprofitant les condicions 
favorables, ens portin a una situació d'avantatge ? Per altra banda, som el 
resultat de la Conferència nacional del 30 d'abril i amb diversos encàrrecs molt 
clars, un dels quals era treballar la proposta de Full de ruta. Aprovar les grans 
propostes d'actuació, com la Marxa per la Independència, no treuen la 
possibilitat de fer accions i mobilitzacions d'àmbits diferents, local, comarcal, 
regional o nacional, ans al contrari, les emmarquen i els hi acaben de donar 
sentit. I, finalment, si ja estem reunit en assemblea general ii som un moviment 
assembleari, perquè hem de deixar en mans del nou Secretariat decisions 
d'aquesta importància? 

Es proposa que es votin en bloc, les esmenes 497, 498 i 499, ja que tenen la 
mateixa justificació per part de l'esmenant i de rebuig per part de la comissió 
d'esmenes.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA Modificació

IDENTIFICACIÓ Esmena 497 PONÈNCIA

CONTINGUT

Mantenir la societat catalana en acció mitjançant mobilitzacions a nivell local i 
nacional.
Les mobilitzacions han de servir per a sensibilitzar i incorporar més persones a 
l’Assemblea i per mantenir un cert nivell d’estat d’alerta a tota l’organització.

Les assemblees territorials constituïdes en la fase anterior han d'acabar 
d'organitzar la Marxa per la independència, estructurada en 10 columnes i que se 
celebrarà des del dia 23 de juny de 2012 fins a l'11 de setembre de 2012, data 
en la que les 10 columnes han de confluir a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per 
celebrar una gran manifestació sota el lema “Catalunya, nou Estat d'Europa”.

VOTACIÓ Nº 25 DOCUMENT : FULL DE RUTA PUNT DEL DOCUMENT Par. 62 [70]



JUSTIFICACIÓ
Remarcar la necessària territorialitat sencera del projecte independentista de 
l'ANC

Seguint la Declaració fundacional de la Conferència nacional, assumida per tots 
els membres de l'ANC des del moment en que s'hi incorporen, estem en el 
procés constituent de l'ANC que té com a àmbit territorial el de l'antic Principat de 
Catalunya, que inclou la Catalunya del nord, sota jurisdicció francesa i la part de 
Catalunya sota jurisdicció espanyola (incloses les comarques de la franja de 
ponent). Per altra banda, l'estratègia definida en aquella Declaració fundacional 
parteix de la consecució de l'Estat català per part de la Catalunya històrica, o 
almenys de la part sota jurisdicció espanyola, per ajudar posteriorment a la 
incorporaciò dels altres països de nació catalana. L'independentisme català 
modern ha emprat, sempre, l'estratègia de “o ens salvem tot o ens enfonsem 
tots” i, atesos els resultats aconseguits fins ara, l'ANC proposa un canvi 
estratègic fonamental: aconseguir primer la independència de Catalunya i, a 
continuació, reclamar la unificació nacional. Potser després de tants anys de 
fracassos, és hora de canviar!

Es proposa que es votin en bloc les5 esmenes 48, 49, 52, 514 i 680, ja que 
tenen la mateixa justificació per part de l'esmenant i de rebuig per part de la 
comissió d'esmenes.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA Modificació

IDENTIFICACIÓ Esmena 52 PONÈNCIA

CONTINGUT

Les assemblees territorials constituïdes en la fase anterior han d'acabar 
d'organitzar la Marxa per la independència, estructurada en 10 columnes i que se 
celebrarà des del dia 23 de juny de 2012 fins a l'11 de setembre de 2012, data en 
la que les 10 columnes han de confluir a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per 
celebrar una gran manifestació sota el lema “Els Països Catalans, nou Estat 
d'Europa”. 

Les assemblees territorials constituïdes en la fase anterior han d'acabar 
d'organitzar la Marxa per la independència, estructurada en 10 columnes i que se 
celebrarà des del dia 23 de juny de 2012 fins a l'11 de setembre de 2012, data 
en la que les 10 columnes han de confluir a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per 
celebrar una gran manifestació sota el lema “Catalunya, nou Estat d'Europa”. 

VOTACIÓ Nº 26 DOCUMENT : FULL DE RUTA PUNT DEL DOCUMENT Par. 62 [70]



JUSTIFICACIÓ

Considero que fer la marxa per la independència és realment una gran acció però 
no és en sí estratègia. Un full de ruta estratègic ha de marcar les grans etapes i 
fites del procés però no hauria de concretar les accions que en sí no tenen com a 
conseqüència un canvi global.Seria una acció estratègica per exemple realitzar un 
referèndum assumit com a vinculant. Però en canvi una acció reivindicativa per 
important que sigui no és estratègic, és tàctic.
Les fites estratègiques són aquelles que són necessàries per assolir l’objectiu, tot i 
que hi podria haver alternatives. Fer una manifestació o una gran marxa no és en 
sí una fita necessària i com a tal no hauria d’estar en una estratègia 
d’independència nacional.
Fer el contrari seria confondre l’ANC amb un moviment activista tipus Crida a la 
Solidaritat, malgrat l’agitació i l’activisme sigui necessari.
Per això defenso que cal fer accions de mobilització i agitació però sense 
concretar-les.
Sorprèn la pregunta que feu sobre qui hauria de fer-ho si no ho fa l’AG ja que és 
evident que d’acord amb els estatuts proposats pels redactors de les ponències, 
aquestes decisions corresponen al Secretariat i a la Permanent.
Em sembla que és més que evident que no cal convocar una Assemblea General 
per decidir muntar una marxa per la independència.

Fer una proposta estratègica i d'actuació, en forma de full de ruta i sense 
concretar les grans accions que es proposen, no té cap sentit i, a més, una 
assemblea general és el marc adequat per aprovar les grans línies i propostes 
d'actuació. En cas contrari, a qui li correspondria fer-ho? O no és millor que ho 
faci l'assemblea general constituent, tenint en compte que es proposa un seguit 
d'accions que, en un espai relativament breu de temps i aprofitant les condicions 
favorables, ens portin a una situació d'avantatge ? Per altra banda, som el 
resultat de la Conferència nacional del 30 d'abril i amb diversos encàrrecs molt 
clars, un dels quals era treballar la proposta de Full de ruta. Aprovar les grans 
propostes d'actuació, com la Marxa per la Independència, no treuen la 
possibilitat de fer accions i mobilitzacions d'àmbits diferents, local, comarcal, 
regional o nacional, ans al contrari, les emmarquen i els hi acaben de donar 
sentit. I, finalment, si ja estem reunit en assemblea general ii som un moviment 
assembleari, perquè hem de deixar en mans del nou Secretariat decisions 
d'aquesta importància? 

Es proposa que es votin en bloc, les esmenes 498, i 499, ja que tenen la mateixa 
justificació per part de l'esmenant i de rebuig per part de la comissió d'esmenes.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA Modificació

IDENTIFICACIÓ ESMENA 498 PONÈNCIA

CONTINGUT
L’Assemblea o els òrgans de l’Assemblea a qui correspongui pels estatuts han de 
decidir les accions més oportunes que cal emprendre en funció del moment polític-
social.

Aquesta marxa té com a objectius principals els següents:
1) Arribar a tots els municipis de cada regió en les que l'ANC s'ha
estructurat per fer conèixer les 1.000 raons per l'Estat propi, els
objectius de l'ANC i constituir assemblees territorials en els municipis on
encara no n'hi hagi.
2) Consolidar les relacions de les assemblees territorials amb totes les
entitats i organitzacions socials i polítiques de cada municipi, a les que
s'haurà convidat a col·laborar en la organització de la Marxa i a
participar-hi.
3) Engrescar als joves a participar en l'ANC
4) Fer arribar la proposta d'incorporació a l'associació de Municipis per la
independència a tots els ajuntaments que encara no s'hi hagin
incorporat.
5) Començar a configurar el “Cens nacional català”, recollint el màxim
nombre possible d'inscripcions.
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JUSTIFICACIÓ

1.- l'ANC no pot demanar en cap moment el vot per a cap formació o coalició 
política.
2.- És molt difícil decidir quan es pot qualificar de "veritable front català".
3.- Generalment les propostes polítiques monotemàtiques no tenen gaire sentit 
ni èxit. Al parlament europeu, a més a més, de la possibilitat de la independència 
dels seus territoris s'hi decideixen moltes altres coses.
4.- Pot ser, fins i tot, negatiu, és a dir, pot provocar una reducció de votants.
5.- És molt diferent a demanar que els parlamentaris europeus catalans s'uneixin 
per portar temes concrets al Parlament Europeu o que a títol individual els 
candidats es comprometessin, a més a més de les propostes pròpies del seu 
partit, a portar-hi un reconeixement del dret a decidir de Catalunya.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA Supressió

IDENTIFICACIÓ Esmena 572 PONÈNCIA

CONTINGUT

A les eleccions europees que se celebraran durant aquesta fase l’ANC hauria 
d’emplaçar les diferents organitzacions polítiques i candidatures perquè posin 
explícitament en el seu programa el compromís de celebrar un referèndum 
d’autodeterminació a Catalunya, tot cercant mecanismes de coordinació i d’unitat 
per tal d’aconseguir reforçar aquest objectiu. Si s’arriba a articular un veritable 
front català que aplegués totes les forces catalanistes amb aquest programa 
comú, L’ANC hauria d’instar la població a votar-lo. El reconeixement d'aquest dret 
per part dels Estats membres de la Unió Europea i el compromís de les persones 
representants dels pobles membres de la Unió Europea a exercir d'observadors 
internacionals en l'esmentat referèndum hauria de ser l'eix central de la proposta 
unitària.

A les eleccions europees que se celebraran durant aquesta fase seria molt 
convenient que s’articulés un veritable front català que aplegués totes les forces 
catalanistes favorables a la celebració d’un referèndum d’autodeterminació a 
Catalunya i que el reconeixement d'aquest dret per part de la Unió Europea fos 
l’eix central de la proposta unitària. Aconseguir una major participació que mai en 
unes eleccions europees i aconseguir el vot àmpliament majoritari a aquest front 
catalanista serien la millor targeta de presentació davant la Unió Europea. 
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JUSTIFICACIÓ
L’assemblea o els òrgans de representació de l’Assemblea han de decidir les 
accions més oportunes que cal emprendre en funció del moment polític-social.

Fer una proposta estratègica i d'actuació, en forma de full de ruta i sense 
concretar les grans accions que es proposen, no té cap sentit i, a més, una 
assemblea general és el marc adequat per aprovar les grans línies i propostes 
d'actuació. En cas contrari, a qui li correspondria fer-ho? O s'hauria de tornar a 
convocar una nova AG d'aquí poc temps? Per altra banda, som el resultat de la 
Conferència nacional del 30 d'abril i amb diversos encàrrecs molt clars, un dels 
quals era treballar la proposta de Full de ruta. Aprovar les grans propostes 
d'actuació, com la Marxa per la Independència, no treuen la possibilitat de fer 
accions i mobilitzacions d'àmbits diferents, local, comarcal, regional o nacional, 
ans al contrari, les emmarquen i els hi acaben de donar sentit.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA Modificació

IDENTIFICACIÓ Esmena 499 PONÈNCIA

CONTINGUT

Per a aquesta fase, i posteriorment a les Consultes municipals, es faran accions 
públiques de pressió i, alhora, de suport al Govern català, perquè assumeixi la 
responsabilitat de demanar l’inici de converses per a fer efectiu el procés de 
Secessió.

Per a aquesta fase, i posteriorment a les Consultes municipals, es pot preveure 
una acció de pressió i, alhora, de suport al Govern català, perquè assumeixi la 
responsabilitat de demanar l’inici de converses per a fer efectiu el procés de 
secessió. Aprofitant l’estructura de la Marxa de la independència, les diferents 
columnes confluirien en un acte final que podria ser una gran cadena humana 
que encercli la capital catalana, en un radi semblant a la B-30; 
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JUSTIFICACIÓ

Cal que es faci al més aviat possible i amb les millors condicions d’èxit. Està molt 
bé el valor simbòlic de l’11 de setembre, però si no és en aquesta data que sigui al 
més aviat possible.
Així tindríem una nova data per commemorar en el futur.
Els fets simbòlics són importants però no tant com per posar-los en un full de ruta 
per a la independència.

Un full de ruta és una proposta dinàmica i oberta que tampoc ens ha de 
condicionar més del compte!. Fixar objectius concrets té una funció concreta, la 
de forçar el ritme i aprofitar els moments històrics i les cojuntures favorables.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA Supressió

IDENTIFICACIÓ Esmena 638 PONÈNCIA

CONTINGUT

En el cas que els partits catalans que incloguin aquesta proposta aconsegueixin 
una majoria suficient per convocar aquest plebiscit, el Govern el convocarà i, si 
és possible, serà convenient que se celebri al més aviat possible, i en tot cas 
com a molt tard el dia 11 de setembre de 2014, com a data simbòlica.
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JUSTIFICACIÓ

 Explicació: Amb la velocitat que creix l’independentisme, és evident que al 2014 
serà quasi hegemònic. Però per raons difícils de saber (pressions del gran capital, 
amenaces de l’Estat, pors insuperables..), la cúpula d’un patit majoritari a 
Catalunya, pot seguir buscant excuses per no declarar la independència. Si aquest 
partit segueix guanyant, ens en podem oblidar. Només podem obtenir la 
independència si:A) Aquest partit inclou en el programa electoral la declaració 
d’independència.B) Els partits que sí que la inclouen son majoritaris.Perquè 
aquest partit ho inclogui, ha de tenir molt clar que si no ho fa desapareix. Per això 
l’amenaça de l’ANC per boicotar-lo. Perquè per por a perdre el poder, al final doni 
el pas.Si tot i així no ho inclou, hem de fer el possible perquè no es llencin els vots 
cap a aquest partit.El perill és que amb aquella prudència que ens fa traïdors, no 
volem molestar als independentistes d’aquest partit, i que molts d'ells treballen a la 
ANC.

En els diferents punts o propostes d'aquesta fase ja estan inclosos, 
explícitament, els arguments d'aquesta esmena. Entenem que no cal entrar en 
arguments i explicacions concretes i de detall i, per tant, no cal estendre's en 
detalls, en un document d'aquest tipus.

NUM DE VOTS

TIPUS D'ESMENA Addició

IDENTIFICACIÓ Esmena 675 PONÈNCIA

CONTINGUT

Un any abans de les eleccions autonòmiques de 2014, es parlarà amb aquells 
partits que són propers a l’independentisme, però que en realitat no ho posen al 
programa. Se’ls hi demanarà que ho posin. Se’ls informa que si no és així, l’ANC, 
durant els 4 mesos anteriors a les eleccions, usarà tota la seva gran força per 
convèncer als votants d’aquell partit, que votin a un partit realment 
independentista, que la direcció d’aquest partit en realitat no vol o no gosa 
proclamar la independència.
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