Assemblea General Ordinària 2015
Full de Ruta 2015-2016
1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
Aquest document és la continuació i aprofundiment del Full de Ruta
aprovat en la darrera Assemblea General del passat 5 d’abril de
2014, a Tarragona, que donava continuïtat a la Declaració fundacional
aprovada en la Conferència nacional per l’Estat propi i els Full de Ruta
aprovats en l’assemblea fundacional del 10 de març de 2012 i en la segona
assemblea general, celebrada el 16 de març de 2013 a Girona. Assumeix,
doncs, el contingut i estructura del seu precedent més immediat i,
fonamentalment, se centrarà en desenvolupar-ne les etapes encara no
superades, incorporant-hi els canvis derivats dels esdeveniments d’aquests
darrers deu mesos.
En el Full de ruta 2014-2015 es dibuixaven dues vies per assolir la
independència nacional i quatre possibles escenaris. Els esdeveniments
succeïts fins el 9 de novembre de 2014 han fet que la Via A –escenaris a) i
b), en els que es preveia la celebració de la Consulta tal com estava
inicialment plantejada pel Govern, de forma acordada o amb un cert nivell
de tolerància- hagi quedat del tot superada i que ens trobem plenament en
l’escenari c), que ha de completar-se el dia 27 de setembre de 2015, amb la
celebració d’unes eleccions que han de ser la consulta definitiva. Aquest Full
de ruta, per tant, se centrarà en els escenaris previstos dins la Via B –
escenaris c) i d)- tot i que amb un calendari diferent al que inicialment
s’havia previst.
Si en el Full de ruta 2014-2015 ja dèiem que “aquest Full de Ruta és un
document obert i dinàmic i que les propostes i dates que s’hi contemplen
s’hauran d’anar adaptant als esdeveniments que es vagin produint i al ritme
que, entre tothom, puguem donar a l’acció de l’Assemblea Nacional
Catalana (en endavant Assemblea o ANC)”, els esdeveniments viscuts ens
demostren que aquest Full de ruta també ha de seguir la mateixa pauta i,
per tant, hem d’estar preparats per anar-lo adaptant a l’evolució dels
esdeveniments. Però els fulls de ruta anteriors també ens demostren que és
imprescindible fer l’exercici de dibuixar el camí que volem seguir, i fer-lo
públic, per tornar-lo a recuperar tant aviat com sigui possible. Aquest
procés d’independència ha arribat fins aquí perquè hem estat
capaços d’escriure’n el guió, superar els entrebancs que hem trobat
i reprendre el camí.

2.- ESCENARIS
Després del 9N, i d’acord amb el criteri del Full de ruta precedent, els
escenaris en els que haurem de treballar han quedat reduïts a dos, que
queden formulats així:
Escenari C: No s’ha pogut celebrar la consulta prevista pel 9N perquè no hi
van haver les condicions per generar un mandat democràtic amb els efectes
d’un referèndum políticament vinculant. Per tant, cal celebrar unes
eleccions anticipades que prenguin el caràcter de plebiscitàries i
constituents, i
Escenari D: Abans o després de les eleccions previstes en l’escenari
anterior, la Generalitat és intervinguda políticament i jurídicament
per l'Estat espanyol.

3. MARC D’ACTUACIÓ
L’ANC considera que la societat catalana ha d’estar preparada i
disposada a actuar, democràticament i pacífica, en qualsevol dels
escenaris polítics que es puguin arribar a produir. En aquest sentit,
aquest Full de Ruta 2015-2016 redefineix els escenaris c) i d) contemplats
en la Via B del Full de ruta precedent, detalla les etapes que caldrà recórrer
en aquesta Via B i descriu les propostes de l’ANC en cadascuna d’aquestes
etapes. Per a dur a terme aquesta feina, l’ANC disposarà de dos documents
fonamentals:
1.- La Ponència marc que s’aprovi en la mateixa Assemblea General
que aprovi el Full de ruta 2015-2016, i
2.- Les directius marcades en aquest Full de ruta per a cadascuna
de les etapes pendents del procés d’independència nacional.
Després del 9N hem entrat en la fase definitiva del procés d’independència i
les eleccions del 27S han de tancar aquesta fase amb una clara victòria de
les forces independentistes, que s’ha de concretar en l’obtenció de la
majoria absoluta al Parlament de Catalunya. Només serà possible si
aquestes eleccions tenen, clarament, un caràcter plebiscitari sobre l’objectiu
de constituir un Estat independent i només així podrem entrar en la fase
següent, que ha de culminar amb la PROCLAMACIÓ DE LA
INDEPENDÈNCIA, que l’ANC proposa que es desenvolupi seguint el Pla
d’etapes que descriurem més endavant.
CONTEXT: El dels escenaris c) i d) de la via B del Full de ruta precedent,
derivats del fet que no ha estat possible la celebració de la Consulta el dia 9
de novembre amb les mínimes condicions per poder generar el mandat
democràtic per a la independència. En l’escenari c) encara es podrà esgotar
la via democràtica amb la celebració d’eleccions anticipades, que han de
prendre el caràcter de plebiscitàries, i tal com dèiem en l’anterior Full de
ruta, en l’escenari d) caldrà que es creï l’Assemblea de càrrecs electes
de Catalunya perquè procedeixi a la Declaració d’independència i al

nomenament d’un Govern provisional que trenqui definitivament amb la
legalitat espanyola si es dóna la situació d’intervenció o de suspensió del
règim autonòmic català per part de l’Estat espanyol, i amb això,
l’esgotament definitiu de totes les vies democràtiques.
OBJECTIUS: Conduir el procés cap a la Proclamació d’independència de la
forma més ordenada possible, pacíficament i al més aviat possible.
ACTORS: Institucions catalanes –Generalitat i ajuntaments-, partits polítics
i societat civil. El paper específic dels diversos actors serà diferent en
cadascun dels escenaris possibles i s’haurà d’adaptar a les circumstàncies
concretes que es vagin produint. L’ANC proposa que l’actuació dels diferents
actors segueixi les següents pautes:
1.- Generalitat: En l’escenari c) correspon al President de la Generalitat
decidir la dissolució del Parlament i la convocatòria d’eleccions anticipades,
ja anunciades pel 27 de setembre d’enguany. Que aquestes eleccions
prenguin el caràcter de plebiscitàries dependrà de les forces
independentistes que hi concorrin, si inclouen en el seu programa la
consecució de la independència de Catalunya mitjançant una proclamació
d’independència, i que facin comprendre a la ciutadania la transcendència
de les decisions en joc.
En l’escenari c), correspondrà al Parlament de Catalunya, autoproclamat
com assemblea sobirana i no com a parlament autonòmic, exercir el principi
democràtic emanat de les eleccions, i en aplicació de la Declaració de
Sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 23 de gener de 2013,
fer una Declaració solemne d’inici del procés de constitució del nou
Estat independent.
Amb independència de les resolucions que pugui adoptar el Tribunal
Constitucional a instàncies del govern espanyol, es posarà en marxa el
procés constituent que culmini amb la Proclamació de la independència i la
celebració del referèndum d’aprovació de la Constitució del nou Estat.
Si l’Estat espanyol impedeix la celebració d’aquestes eleccions, l’escenari c)
quedarà superat i coincidint amb el que caldria fer en l’escenari d), s’haurà
de constituir l’Assemblea de càrrecs electes de Catalunya que, com a
representants del poble català, haurà de procedir a la Proclamació
d’independència i a demanar l’empara de les institucions internacionals,
especialment les europees.
Per a l’ANC, l’Assemblea de càrrecs electes hauria d’estar formada pels
diputats del Parlament de Catalunya (estigui oficialment dissolt o no) i pels
alcaldes de tots els municipis de Catalunya que donin suport al procés o els
regidors en qui el Ple municipal delegui la representació. L’objectiu seria
aplegar els representants democràtics de la majoria incontestable dels
ciutadans catalans.
2.- Ajuntaments: En l’escenari c) és important aconseguir, a les properes
eleccions municipals, una majoria sobiranista al màxim d’ajuntaments de
Catalunya i el seu compromís amb el procés de constitució del nou Estat

independent. En l’escenari d) és molt probable que la conducció de tot el
procés fins a la Proclamació d’independència recaigui, en bona part, en els
ajuntament catalans, a més dels diputats al Parlament de Catalunya, i en la
societat civil organitzada. És per això que es considera convenient que l’AMI
i les entitats municipalistes impulsin la constitució de l’esmentada
Assemblea de càrrecs electes, per disposar de les estructures polítiques i
administratives necessàries que permetin treballar en els escenaris més
complicats.
Aquesta assemblea haurà de prendre forma en cas que
s’impedeixi la celebració de les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre.
3.- Partits polítics: Més enllà de la feina que pertoqui als càrrecs electes
dels partits polítics en les diverses institucions nacionals o internacionals,
caldria que tots els partits polítics que donen suport al procés favorable a la
constitució del nou Estat es preparessin adequadament per aquests
escenaris i en la perspectiva de la nova situació política posterior a la
constitució del nou Estat, que representarà, necessàriament, un profund
canvi en el mapa polític català. La creació del nou estat modificarà el
sistema polític, democratitzant i fent més participatives les estructures de
les administracions i institucions del país, tot afavorint una major
participació dels ciutadans en els afers públics, així com la transparència i
honestedat dels serveis públics, de forma que l’Estat estigui al servei dels
ciutadans.
4.- Societat civil: En aquests escenaris, la ciutadania emergeix com
l’agent polític que impulsa el procés d’independència i el paper de la societat
civil organitzada serà fonamental per aconseguir la unitat d’acció política i
social, condició necessària per augmentar el nombre de votants
independentistes que permetin guanyar les eleccions plebiscitàries, i en cas
de no ser autoritzades, per promoure el suport popular necessari per la
constitució de l’Assemblea de Càrrecs Electes i la declaració
d’independència. Als pobles i als barris de les grans ciutats haurem
d’estendre i afermar les taules o plataformes unitàries que permetin unir a
la majoria del poble amb les institucions que representen el país, treballant
en tres línies prioritàries: mantenir l’activitat normal del país, eixamplar la
base social favorable a la constitució del nou Estat i organitzar
mobilitzacions massives, pacífiques, puntuals, àgils i, quan calgui,
espectaculars, que vagin incrementant la confiança de la ciutadania en el
nou Estat que s’està creant i centrin permanentment l’atenció de tot el món.
4. PLA D’ETAPES
Les etapes que es preveuen durant el procés que ha de culminar amb la
Proclamació d’independència i les actuacions i accions que l’ANC proposa
realitzar en aquestes fases del procés són les següents:

1.- Majoria social. Catalunya és, ha estat i serà un país d'immigració. De
persones, de gent de classe treballadora vingudes d'arreu de l'Estat
espanyol, primer, i, més recentment, d'arreu del món, que ha vingut a
Catalunya buscant un futur millor per a elles i els seus fills i filles. L’ANC
seguirà treballant, perquè aquest futur millor sigui una realitat. Treballar
per aquest futur millor i prendre consciència que només serà possible amb

la independència, és el que ens permetrà assolir una majoria social
favorable a la independència a les eleccions del proper 27 de setembre.
Aquest fet no només permetrà la victòria de les opcions independentistes,
sinó que assegurarà una societat cohesionada, que seguirà treballant per un
país més just després de les eleccions.
Destinataris: totes les entitats socials favorables a la construcció d’un nou
país socialment més just i pròsper.
Requisits: que les accions que es duguin a terme en aquest sentit siguin
coherents amb els valors fundacionals de l’assemblea, (una organització
democràtica, popular, unitària i plural).
Accions: l’ANC promourà i treballarà perquè el nou país tingui unes
condicions socials dignes per tothom. Les accions on l’ANC s’involucrarà,
inscrites en el Pla d’Actuació 2015-2016, han de servir per sumar més
sensibilitats al procés i per generar consens i il·lusió en la ciutadania.
Terminis: ampliar la majoria social i assegurar la cohesió de la societat civil
és una feina que ja s’està fent des de la fundació de l’ANC, que caldrà
accentuar fins el proper 27 de setembre i mantenir-la vigent fins la
dissolució de l’assemblea.

2.- Eleccions municipals. Aquestes eleccions a les institucions nacionals
de base, els ajuntaments, han de ser llegides en clau nacional i han de
servir per demostrar que quan votem, votem independència.
L’ANC les considera claus en el procés de construcció del nou Estat i vol
participar-hi activament, a través de la campanya “Els ajuntaments per
la independència”, per aconseguir que la majoria dels Ajuntaments de
Catalunya tinguin governs independentistes.
Destinataris: Els ciutadans de totes les ciutats i pobles i les candidatures
que es presentin a les eleccions municipals.
Requisits: que totes les Assemblees Territorials s’impliquin en la campanya
i actuïn coordinadament amb la comissió d’Incidència política, per tal
d’arribar a totes les candidatures que es presenten arreu del país. La
col·laboració de l’AMI i de les entitats municipalistes també serà fonamental
per assolir els objectius plantejats i per coordinar i reforçar l’actuació a les
grans ciutats.
Accions: La campanya promoguda per l’ANC tindrà com a principal objectiu
situar les eleccions municipals com a primàries de les eleccions del 27 de
setembre, per la qual cosa demanarà a totes les candidatures que es
presentin a les eleccions municipals que signin un document de compromís
per impulsar, en el cas d’obtenir representació municipal, quatre iniciatives
en clau nacional: treballar activament perquè les eleccions siguin
plebiscitàries; posar-se a disposició del President de la Generalitat per
ajudar en la gestió del procés de construcció del nou Estat; impulsar la
creació de l’Assemblea de càrrecs electes i l’entrada del municipi a l’AMI, si
encara no en forma part. El compromís també inclou el fet de facilitar que

s’esculli com a alcalde del municipi el cap de llista d’una de les candidatures
que hagin signat el compromís dels “ajuntaments per la independència”.
Abans de l’inici de la campanya electoral promourem una gran mobilització
per aconseguir que el municipis estiguin per la independència i
organitzarem els actes necessaris per aconseguir el seu suport a la
independència.
Terminis: la campanya s’estructurarà en quatre fases: informativa,
recollida de compromisos, campanya electoral i constitució dels consistoris.
La campanya s’inicià el 27 de febrer -amb la realització d’un gran acte- i
acabarà el dia 27 de juny, amb la valoració de la campanya i el lligam amb
l’inici de la campanya per les eleccions del 27 de setembre.

3.- Assemblea de càrrecs electes. La consecució de majories
sobiranistes a la majoria de les poblacions catalanes gràcies a les eleccions
municipals, compromeses amb el procés independentista, ens permetrà
tenir les condicions efectives per constituir l’Assemblea de Càrrecs
Electes de Catalunya (ACEC) quan sigui el moment indicat, d’acord amb
l’escenari c). Si a partir d’aquest moment l’Estat espanyol pretén intervenir,
suspendre o dissoldre la Generalitat, o impedir la celebració de les eleccions
plebiscitàries, es constituirà l’esmentada Assemblea, integrada per
parlamentaris i representants municipals, que assumirà la secessió de
l’Estat i la Declaració de la Independència, amb la constitució d’un govern
d’unitat nacional que haurà de garantir la sobirania catalana, segons preveu
l’escenari d) del Full de Ruta.
Presidirà l’Assemblea de Càrrecs Electes el President de la Generalitat, o en
el seu lloc el president del Parlament o la persona que esculli la mateixa
ACEC. El poble sobirà haurà de defensar les noves institucions nacionals, la
construcció del nou Estat i el procés de separació respecte a l’estat
espanyol. Tot el país s’haurà d’aixecar democràticament i pacíficament per
protegir l’Assemblea de Càrrecs, garantir la defensa de la terra i reclamar el
suport de l’Europa democràtica.
Destinataris: Els diputats del Parlament de Catalunya i els alcaldes de
Catalunya. La ciutadania i la societat civil organitzada a l’entorn del
Parlament i dels Ajuntaments.
Requisits: Serà l’hora de la màxima unitat i mobilització de les
organitzacions polítiques, socials i ciutadanes. Caldrà que el màxim nombre
de candidatures municipals incorporin en els seus programes la creació
d’aquesta Assemblea de càrrecs electes, per tal d’afavorir-ne la legitimitat.
Amb aquest objectiu, caldrà establir acords generals entre l’ANC i les
direccions nacionals dels partits polítics favorables a la constitució del nou
Estat català, així com de totes les AT de l’ANC i les diferents candidatures
en cada municipi. Quan se celebrin els plens de constitució dels nous
consistoris, caldrà vetllar pel compliment dels compromisos contrets.
Accions: L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i les entitats
municipalistes, amb la col·laboració de l’ANC i dels partits polítics

independentistes, podrien ser les organitzacions que preparessin la proposta
que permeti constituir aquesta Assemblea de càrrecs electes.
Caldrà preveure una mobilització general continuada en defensa de l’ACEC
davant de possibles agressions del Estat espanyol. L’ANC, la Taula i les
organitzacions independentistes l’hauran de coordinar de forma activa,
pacífica i ferma.
Terminis: L’Assemblea de Càrrecs Electes s’ha de constituir en el moment
que l’Estat espanyol suspengui o intervingui la Generalitat o prohibeixi la
celebració de les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre.

4.- Eleccions anticipades plebiscitàries. Un cop esgotades les
possibilitats de celebrar la Consulta el dia 9 de novembre en les condicions
previstes i, per tant, superada la Via A, cal recórrer la darrera etapa del
procés d’independència per demostrar que ho hem intentat tot per la via
pacífica i democràtica. La celebració de les eleccions anticipades, que han
de ser llegides amb un caràcter plebiscitari, serà aquest darrer pas.
Un dels factors que explica l’èxit del procés polític seguit fins ara a
Catalunya és la mobilització decidida de la societat civil, impulsada de forma
molt destacada per l’ANC. Aquesta mobilització s’ha dut a terme en paral·lel
amb l’acció de les forces polítiques.
Davant d’aquestes eleccions, cal que l’ANC ens centrem en dos
objectius:
-

Que siguin la segona i definitiva volta del 9N, on els resultats
s’interpretin de forma referendària, amb un mandat clar i
inequívoc per al nou Parlament que es constituirà, i
Que les llistes compromeses amb la independència sumin una
àmplia majoria per desenvolupar el full de ruta posterior a
aquestes eleccions.

El paper de l’ANC és, doncs, implicar-se plenament en aquestes eleccions
per tal de:
-

Garantir el màxim d’unitat entre les diverses candidatures
independentistes que s’hi presentin,
Dur a terme una campanya per eixamplar el suport electoral a
aquelles candidatures que, en el seu programa, assumeixin un
compromís clar amb el procés d’independència, i
Organitzar un 11 de setembre (primer dia de la campanya electoral)
amb un gran acte que tingui projecció internacional.

Cal que la mobilització general, democràtica i pacífica del poble català obri
el pas a la formació d’un govern nacional d’unitat i a la Declaració
d’Independència de Catalunya.
Per tant, superat l’atzucac polític produït fins a l’acord del 14 de gener entre
els caps dels dos partits principals de Catalunya, l’ANC treballarà per
aconseguir que, en el marc de la nova configuració de la Taula de forces
polítiques i socials per l’Estat propi, s’assoleixi un acord sòlid entre les

forces polítiques sobiranistes per tal que les eleccions del 27S puguin ser
llegides amb caràcter inequívocament plebiscitari. En aquest sentit, caldrà
que en aquest acord:
1. L’objectiu de proclamar la independència i les fites més
rellevants del full de ruta fins a la proclamació de la
independència constitueixin el primer punt, i principal, dels
respectius programes electorals.
2. Les forces polítiques que participin d’aquest acord concorrin a
les eleccions identificades amb una marca comuna.
3. El procés fins a la Proclamació de la independència s’iniciï amb
una Declaració solemne d’inici del procés de constitució del
nou Estat independent i no s’estengui més enllà de 18 mesos,
que es reduiran a 6 mesos si l’Estat espanyol i la comunitat
internacional rebutgen entrar en qualsevol mena de
negociació.
Tanmateix, en el cas que en el marc de l’esmentada Taula no fos
possible la configuració d’un pacte en la línia anterior, com també en
el supòsit que les eleccions del 27S fossin ajornades per qualsevol motiu
diferent d’una ingerència de l’Estat espanyol, l’ANC es plantejarà la
possibilitat d’impulsar, des de la societat civil, una candidatura de
país, representativa de totes les sensibilitats polítiques i socials de forma
transversal, que doni prioritat absoluta a l’assoliment de la independència.
En aquest camí hem de preveure possibles provocacions de l’Estat espanyol
com la inhabilitació del President i Consellers de la Generalitat o altres
atemptats greus contra les institucions i representants del país, que
donaran coherència a la proposta de l’ANC descrita en el Full de Ruta
precedent, empenyent la constitució d’una candidatura unitària dels partits i
forces socials que proposin la Declaració d’inici de construcció del nou
estat, que es descriu en el punt següent, com un dels primers actes del nou
Parlament i donar-hi tot el suport actiu. La candidatura ha de dur
inequívocament en el seu programa que, en cas de majoria d’escons al
Parlament i un cop esgotades les possibilitats de negociació amb l’Estat per
una secessió acordada, proclamaran la independència.
Si no fos possible celebrar aquestes eleccions per la ingerència de l’Estat
espanyol, s’activarà l’Assemblea de càrrecs electes de Catalunya amb
l’objectiu de fer la Proclamació d’independència en el termini més breu
possible.
Destinataris: tots els partits polítics –o sectors/corrents- favorables a la
constitució del nou Estat català sobirà, les principals organitzacions i
entitats de la societat civil i, com a destinataris finals, tots els ciutadans del
país.

Requisits: En aquests moments correspon als partits polítics

sobiranistes arribar als acords de mínims abans esmentats.
Tanmateix si les forces polítiques no han arribat a tancar cap acord en la

línia expressada, durant el mes de juny de 2015 l’ANC es plantejarà
organitzar una consulta interna a tots els seus associats, oberta a
tots els simpatitzants que vulguin, per conèixer la seva opinió sobre
si l’ANC ha d’impulsar l’esmentada candidatura de país i, si fos així,
quin hauria de ser el paper de l’ANC.
Accions: El procés seguit fins ara en el sí de la “Taula de forces
polítiques i socials per l’Estat propi” ha mostrat la possibilitat d’un
programa i Full de ruta comuns entre les principals forces polítiques del
país. L’ANC vol que aquesta Taula, fins ara destinada a fer possible l’exercici
del dret a decidir, prengui una nova orientació d’acord amb els objectius
que es persegueixen amb l’avançament de les eleccions al Parlament de
Catalunya i, per tant, quedi formada per tots els partits favorables a la
constitució de la República catalana com a Estat independent i pels sectors
o corrents interns d’altres partits que també comparteixin aquest objectiu,
així com per les organitzacions i entitats de la societat civil que estan
encapçalant aquest procés d’independència. Aquesta Taula haurà de
tractar de tot allò que està directament relacionat amb les fórmules
que han d’assegurar que les eleccions siguin realment plebiscitàries
i el contingut del Full de ruta cap a la independència.
En qualsevol cas, l’ANC considerem prioritari preparar la campanya per
ampliar la majoria social, que faci possible la victòria independentista en les
eleccions del 27 de setembre.
Terminis: Aquesta fase comença immediatament i s’acabarà amb la
celebració de les eleccions anticipades, el 27 de setembre de 2015.

5. Declaració d’inici del procés de constitució del nou Estat
independent: L’ANC donem suport a les fases definides en el Llibre Blanc
per a la Transició Nacional, des de la Declaració d’inici de construcció del
nou estat que ha de fer el nou Parlament en la seva constitució, fins a la
proclamació d’independència, segons evolucionin els esdeveniments.
Destinataris: Tots els ciutadans del país, els governs i Parlaments dels
Estats membres de les Nacions Unides, especialment els de la Unió Europea
i tots els organismes polítics internacionals.
Requisits: La preparació del procés constituent ha de fer-se des d’ara
mateix, amb la màxima col·laboració entre tots els actors implicats i
enfortint al màxim la unitat d’acció política i social. La participació popular
hauria d’articular-se a través d’un procés participatiu que aplegués el
màxim nombre d’organitzacions i entitats de la societat civil i que assegurés
la coordinació de totes les accions entre sí i amb l’acció del Parlament, quan
hi hagi alguna coincidència. La Taula de forces polítiques i socials per l’Estat
propi pot agafar el paper de coordinació del procés entre l’acció
parlamentària i les accions empeses des de la societat civil.
Accions: En l’escenari c), correspon al Govern de la Generalitat dirigir el
procés en tots els detalls. En l’escenari d) no existirà la possibilitat de seguir
el procés constituent fins a la Proclamació d’independència, però el Govern
de Catalunya i el Parlament han de mantenir-se en el seu lloc i han d’actuar

com a institucions escollides democràticament pel poble català. Sempre que
puguin reunir-se en seu parlamentària, correspondrà a les institucions
catalanes decidir la data i la forma de procedir, directament, a la
Proclamació d’independència. En la seva absència, correspondrà fer-ho a
l’Assemblea de càrrecs electes de Catalunya, que com a representants del
poble català hauran de procedir directament a la Proclamació
d’independència, al nomenament del Govern provisional i a la petició
d’empara als organismes internacionals, especialment a la Unió Europea.
L’ANC ha de treballar, des del mateix inici de la campanya pel 27S, per
explicar la necessitat de fer aquesta Declaració d’inici del procés de
constitució del nou Estat independent després de la constitució del nou
Parlament i, sobretot, per mostrar tant els beneficis de la independència
com els avantatges d’un procés constituent que ens permetrà, als
ciutadans, participar activament en la construcció del nou Estat. Per a això
les assemblees de l’ANC, d’acord amb el Pla d’Actuació, prioritzaran la seva
activitat en incrementar els vots independentistes en els àmbits que els són
propis: les assemblees territorials i exteriors en els seus espais territorials i
les assemblees sectorials entre els professionals i els àmbits sectorials
respectius, d’acord amb les accions previstes en el Pla d’Actuació que es
coordinen a través de les respectives comissions del Secretariat Nacional.
Terminis: Tot sembla indicar que en el termini màxim de dos mesos des de
la constitució del nou Parlament es donaran les condicions òptimes,
difícilment repetibles, per a procedir a la Declaració d’inici del procés de
constitució del nou Estat independent. En l’escenari d), quan es
constati la impossibilitat que el Parlament pugui reunir-se, l’Assemblea de
càrrecs electes de Catalunya ha de reunir-se de forma immediata per
assegurar la direcció del procés.

6.- Procés constituent. Tal i com diu el Llibre Blanc per a la Transició
Nacional, l'instrument jurídic per regular les qüestions relatives al procés
constituent i al règim provisional del sistema institucional i jurídic de
Catalunya no pot ser un altre que una llei del Parlament que actuï a mode
de Constitució provisional.
Destinataris: tots els ciutadans, però especialment els més implicats en les
organitzacions i entitats socials i amb la feina de transformació de la
societat.
Requisits: La preparació del procés constituent ha de fer-se des d’ara
mateix, amb la màxima col·laboració entre tots els actors implicats i
enfortint al màxim la unitat d’acció política i social. La participació popular
hauria d’articular-se a través d’una organització unitària, transversal, que
aplegués el màxim nombre d’organitzacions i entitats de la societat civil i
que assegurés la coordinació de totes les accions entre sí i amb l’acció del
Parlament, quan hi hagi alguna coincidència. La Taula de forces polítiques i
socials per l’Estat propi pot agafar el paper de coordinació del procés entre
l’acció parlamentària i les accions empeses des de la societat civil.
El nou Parlament constituït després de les eleccions del 27 S caldrà que faci
pública la seva decisió d’obrir un procés constituent, amb el nomenament

d’una ponència constitucional i fixant el calendari del procés participatiu per
proposar les bases de la nova constitució, fins a la celebració del
referèndum d’aprovació, després que la ponència elabori el text que serà
sotmès a aprovació del Parlament i després sotmès a referèndum.
Accions: Si el procés d’independència ara és impulsat per la societat civil,
sembla lògic que el procés constituent que acabarà definint les estructures
del nou Estat tingui la màxima participació popular. Tanmateix, des de la
societat civil, l'oportunitat d'expressar els desigs de la ciutadania pel que fa
al nou marc institucional que haurà de regir la nostra vida en comú, ha
donat ja peu a iniciatives de tot tipus, a les que l'ANC hi dóna suport, en el
seu conjunt, atès que es tracta d'un veritable projecte de país.
Amb aquest objectiu, l’ANC proposem l’impuls d’un procés participatiu que
permeti aplegar totes les entitats i organitzacions de la societat civil que
treballin en aquest camp, per esdevenir la plataforma comuna de totes les
iniciatives populars encaminades a definir el país que volem. El projecte “El
país que volem”, promogut per l’ANC, podria ser una eina fonamental
d’aquest procés participatiu.
L’element clau perquè el procés tingui èxit serà el suport de la ciutadania en
tots els camps: compromís fiscal, acatament i defensa de les lleis del
Parlament... L'ANC, a través de la Taula de forces polítiques i socials per
l’Estat propi o d’altres instruments de coordinació que es creïn, haurà de
conèixer la previsió d'actuació de les forces independentistes parlamentàries
per poder preparar el corresponent suport social al seu desenvolupament.
L’ANC ha d'incorporar en la formació dels seus adherits i en el seu discurs
l'explicació del procés que condueix a la independència previst en el Llibre
Blanc per a la Transició Nacional i en les aportacions posteriors que el
desenvolupin.
Terminis: El procés popular per posar les bases del nou Estat està en fase
de definició entre les diferents entitats i organitzacions de la societat civil
que han exposat les seves iniciatives en aquest sentit. La presentació
pública de la proposta de creació de la plataforma unitària ha de fer-se
durant la primavera de 2015 i l’objectiu és que la feina quedi enllestida, pel
que fa a la definició de les bases per la nova constitució, en un termini
d’entre 6 i 10 mesos.

7.- Les eleccions generals espanyoles: Malgrat es poden donar altres
escenaris, tot sembla indicar que aquestes eleccions es produiran just
després de la constitució del nou Parlament català i, per tant, la Declaració
d’inici del procés de constitució del nou Estat independent pot
coincidir, més o menys de ple, en el període electoral d’aquestes eleccions.
Les previsions de grans canvis en el mapa polític espanyol són l’altre factor
que caldrà tenir en compte a l’hora de plantejar-se la millor estratègia de
negociació de la secessió amb el nou govern que sorgeixi d’aquestes
eleccions. En aquest nou escenari, amb un Parlament i un Govern català
plenament orientats cap a accelerar el procés d’independència, un Congrés i
un Senat espanyols més fragmentats que mai i un nou Govern espanyol
presumiblement de coalició, l’alternativa catalana sembla molt evident.

Destinataris: En primer lloc, totes les forces polítiques i socials que donin
suport a la majoria independentista al Parlament de Catalunya. En darrer
terme, tots els ciutadans de Catalunya, com a possibles votants.
Requisits: Tenint en compte que el procés d’independència ja estarà en
plena fase de desconnexió de la política catalana respecte l’Estat espanyol,
l’ANC es plantejarà d’impulsar la unitat d’acció de les forces
independentistes a les eleccions generals espanyoles que, en funció de quin
sigui l’escenari polític, es podrà concretar al voltant d’una candidatura
unitària o fins i tot promovent l’opció de no presentar-s’hi.
Accions: L’ANC proposa treballar per elaborar una campanya conjunta amb
totes les forces polítiques i socials que sustentin la majoria independentista
al Parlament de Catalunya, per aconseguir aquesta unitat d’acció a l’hora de
demostrar la voluntat de “desconnectar” de l’Estat espanyol i per a ratificar
que quan votem, o no, ho fem per la independència.
Terminis: La campanya conjunta de totes les forces independentistes en
les eleccions generals espanyoles com a gran pas de desconnexió respecte
l’Estat espanyol, s’ha de començar a construir immediatament després de
les eleccions catalanes del 27S. Aquesta etapa és complementària a les
etapes 5 i 7, i no acabarà fins al moment d’aconseguir la Proclamació de la
Independència.

8.- L’exercici gradual de la sobirania. La Declaració d’inici del
procés de constitució del nou Estat independent ha d’anar seguida
d’actes d’exercici de sobirania que, en la pràctica, facin visible la capacitat
del país de tenir un funcionament ordinari plenament independent, sobirà.
Aquests actes i el control efectiu del país per part de les autoritats
facilitaran el reconeixement internacional un cop es faci efectiva la
Proclamació de la Independència.
Destinataris: tots els ciutadans, entitats i organitzacions polítiques, socials
i econòmiques del país.
Requisits: El Full de ruta cap a la independència que segueixin les forces
independentistes majoritàries al Parlament de Catalunya ha d’incloure la
relació d’actes de sobirania que s’hauran de realitzar durant el període
constituent. Aquesta relació ha de preveure l’ordre d’aquests actes, de
manera que es vagi produint la desconnexió de l’Estat espanyol de forma
gradual i progressiva, pel que fa a la legislació i a les actituds de la
ciutadania.
Accions: L’exercici gradual de la sobirania s’haurà d’anar produint a partir
de l’acció combinada del Parlament, del Govern i de la societat civil, de
manera que l’acció d’una part acompanyi, justifiqui i consolidi l’acció dels
altres. L’ANC, en les seves campanyes per ampliar el suport a la
independència, introduirà propostes i accions coordinades amb els actes de
sobirania que es realitzin des del Parlament.
Terminis: Aquesta etapa comença a partir del mateix dia de la Declaració
d’inici del procés de constitució del nou Estat independent i acaba
amb la Proclamació de la independència.

9.- Proclamació de la independència: l’acte de proclamació de la
independència és el moment definitiu de tot el procés, a partir del qual el
país, la seva gent i els seus representants polítics, han trencat les últimes
dependències de l’Estat espanyol i comencen a funcionar com a un Estat
plenament independent. Serà un acte oficial del Parlament del país i, per
tant, el dia que ha de ser recordat com el Dia de la independència.
Destinataris: tots els ciutadans del país seran cridats a participar
activament en aquesta jornada històrica, però també és un acte que ha de
tenir el màxim ressò internacional. La diada ha de ser percebuda com un
acte festiu, massiu, que culmini un procés d’independència farcit de diades
de les mateixes característiques.
Requisits: La visualització pública que el país sencer funciona amb
normalitat el mateix dia de la Proclamació, i els dies posteriors, ha de ser
clarament percebuda per la ciutadania i ha de concretar-se en elements
com el control real i efectiu, per part de les autoritats, de les grans
infraestructures i fronteres –ports, aeroports,...–, la seguretat pública, les
comunicacions, etc.
Accions: L'element clau que ens permetrà exercir i mantenir la nostra
Independència serà la recaptació de tots els impostos per part del Govern
de Catalunya. L'administració haurà de legislar per tal d'assegurar-se que
aquesta recaptació es produeix efectivament i actuar en el cas que es doni
algun incompliment. Aquest veritable acte de sobirania ha de culminar el
procés gradual d’actes de sobirania continuats, adequadament programats,
que ajudin a crear i consolidar el convenciment que la desconnexió respecte
dels aparells de l’Estat espanyol és possible i factible.
El paper de l’ANC en aquesta data ha de ser la de donar suport a les
autoritats del país per evitar qualsevol acció que pertorbi el funcionament
normal.
Terminis: entre dotze i divuit mesos després de la constitució del
Parlament sorgit de les eleccions del 27 de setembre de 2015. Aquest
termini sembla suficient per intentar aconseguir una secessió pactada amb
el Govern espanyol i, en tot cas, aquest termini és suficient per acabar de
construir i posar en marxa totes les estructures d’Estat necessàries per
garantir un funcionament mínimament normal del nou Estat encara que
sigui sense acord amb l’Estat espanyol.

10.- Reconeixement internacional: El reconeixement internacional de
Catalunya només es començarà a produir quan Catalunya proclami la seva
independència i mostri la seva capacitat política, jurídica, administrativa i
financera per mantenir el funcionament del país. Els primers mesos després
de la proclamació d’independència seran claus per mostrar aquesta
capacitat. El reconeixement d'un nou Estat és un acte polític dels altres
Estats que té conseqüències jurídiques de dret internacional. A partir del
reconeixement internacional, Catalunya passarà a ser considerada un
membre més de la comunitat internacional, amb personalitat jurídica per

poder tenir relacions diplomàtiques, subscriure tractats i acords
internacionals i ingressar en els diferents organismes internacionals.
Destinataris: La comunitat internacional i els agents catalans que tenen
incidència internacional.
Requisits: Per al reconeixement cal que primer existeixi un "coneixement".
Per tant, és molt important fer conèixer al món des d'ara mateix l'existència
de Catalunya, la voluntat del poble català de constituir un nou Estat
independent i les raons que justifiquen i impulsen aquesta voluntat.
Accions: En qualsevol dels escenaris, el ventall d'accions a desenvolupar és
similar i molt ampli. Inclou tota mena d'accions divulgatives adreçades a
l'opinió pública mundial en general per donar a conèixer Catalunya, la seva
voluntat d'autodeterminar-se i el procés d'independència. Des de l'ANC
s'impulsen projectes basats en diversos eixos que tenen per finalitat
promoure el coneixement de la situació i el procés d'independència de
Catalunya per part de l'opinió pública mundial en general i, en particular, de
les classes dirigents i creadors d'opinió dels països considerats clau per al
reconeixement.
Terminis: Aquest projecte de l'ANC acabarà quan la gestió del
reconeixement internacional de l'Estat català sigui assumit pel nou govern
sorgit de la proclamació de la independència.

11.- FASE FINAL
L’objectiu de la fase final és la reunificació de la nació catalana, si aquesta
és la voluntat majoritària de la població de cadascun dels seus territoris. La
concreció, en qualsevol model de relació que decideixin, dependrà del
procés amb què s'hi arribi, però serà basada en el respecte a les
singularitats i de comú acord. En aquest sentit, l'ANC treballarà per tal que
la futura República Catalana es doti de les eines necessàries per tal de
facilitar l'esmentat model de relació entre els territoris dels Països Catalans.
Lleida, 12 d’abril de 2014

