
La República ha de tenir presència immediata a tots els municipis,  és la 
primera frontera de contacte amb una ciutadania amatent de percebre els 
avantatges tangibles dels valors republicans, que la cursa electoral municipal 
ha d’aprofitar per difondre. 

En el decurs de tot el procés independentista sempre hi ha hagut dos actors 
independentistes: els partits d’una banda i la societat civil, d’altra, de la que 
l’ANC exerceix un lideratge clar, juntament amb altres entitats.

En un moment de màxima necessitat de replegament de les forces 
independentistes, no poden quedar al marge cap dels dos actors d’aquest 
camí cap a la independència: els partits i la societat civil. Les primàries van 
més enllà d’una candidatura única. 

Només hem triomfat clarament quan aquests dos actors, partits i societat 
civil, hem anat junts: el primer d’octubre. Sense els uns o els altres no 
haguéssim guanyat a les urnes. Vam vèncer estratègicament i políticament.  

L’ANC com a actor fonamental de la societat civil ha de promoure la 
participació activa de tots els independentistes en les accions polítiques fins 
que tinguem implementada la República catalana.  I ara és un moment que 
cal aplegar totes les forces polítiques i societat civil i per tant el lideratge de 
l’ANC és clau. Tornem a aplegar-nos. Tornem a guanyar. 

Aquestes llistes amb vocació unitària, són obertes a la societat civil  i als 
representants del partits.  El revulsiu radicalment democràtic per conformar 
les llistes independentistes en primàries, en llista oberta,  té una dimensió 
que cal posar en valor, en clau de ciutadania.  Un procés de primàries 
tornaria a congregar ambdós actors independentistes durant tot el procés, 
els partits i la societat civil.  Tornaríem a tenir un objectiu que ens uniria. A 
més, la participació política activa de la ciutadania és un capital polític que 
cal mantenir viu.

Amb un procés de primàries  aconseguirem que hi hagi una candidatura 
forta, potent i representativa de tots els independentistes del municipi.  Ens 
cal un espai transversal, netament compromès amb la República en l’àmbit 
municipal,  més enllà del posicionament declaratiu o retòric. 

La visió estratègica de què ha de dotar-se l’ANC, l’obliga a afrontar aquest 
repte de tria de representants locals de la sobirania independentista, tot 
defugint del risc de la inacció davant d’una situació excepcional, que 
requereix d’un desplegament estratègic determinant i imprescindible per a 
la República.
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