
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’ANC I LA FAVB PER IMPULSAR EL 
DEBAT SOCIAL ENTORN A LA NECESSITAT D’EXERCIR EL DRET A 

L’AUTODERTERMINACIÓ DE CATALUNYA DURANT L’ANY 2014

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i la Federació d'Associacionsd de Veïns 
i Veïnes de barcelona (FAVB) exposen que:

L’Assemblea Nacional Catalana és un moviment assembleari democràtic, que 
pretén a través de la unitat d’acció, fer possible que el poble de Catalunya, de 
forma pacífica i democràtica pugui decidir constituir-se en un Estat Independent 
de dret democràtic i social.

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona és l’espai de 
coordinació del moviment veïnal de la capital del país, el qual sempre s’ha 
caracteritzat  per impulsar les lluites ciutadanes a favor de les millores socials i 
urbanes dels barris i espais residencials de la ciutat de Barcelona. Aquest 
compromís de lluita ciutadana ha convertit al conjunt del moviment veïnal en 
organitzacions afavoridores de la cohesió i la convivència social, sempre 
vinculades als projectes de país.

A l'Assemblea Nacional Catalana som conscients de la importància de les 
organitzacions veïnals en l'esforç col·lectiu per ser un país lliure i just. Aquesta 
importància i reconeixement també es va concretar en la creació d'una sectorial 
específica de Veïns (VxI) per anar creant espais de col·laboració i propostes, 
conjuntament amb les diferents entitats veïnals d'arreu de Catalunya.

A l'ANC, creiem en la necessitat de sumar forces i establir mecanismes de 
col·laboració, i per això les persones signants, en representació de les 
respectives entitats, consideren que:

1) El moment de greu crisi social, econòmica, política i institucional 
que viu Catalunya ha posat de relleu l’esgotament del model 
constitucional establert durant la transició del 1978 i ha obert  importants 
i necessàries expectatives de canvis que posen de manifest la urgència 
d’emprendre un ampli debat social entorn a les bases d’un nou 
ordre social que garanteixi el benestar de tota la societat.

2) Donat que el Parlament de Catalunya, amb una àmplia majoria 
parlamentària ha iniciat un “Procés de Transició Nacional” basat en la 
consideració de Catalunya com a subjecte polític i jurídic per a decidir el 
seu futur mitjançant una consulta als ciutadans/nes, exercint així el dret 
a l’autodeterminació, resulta necessari que el conjunt de la societat civil 
emprengui aquest debat de forma rigorosa, oberta i participativa per 
fer possible aquesta consulta durant l’any 2014.
3) Aquest debat sobre la determinació del futur nacional de 
Catalunya està estretament vinculat al model de societat que volem.  Per 
la qual cosa aquest procés ha d’estar presidit pels valors del respecte a 
la llibertat d’opinió amb una actitud democràtica i pacifica, com a valors 
imprescindibles per a garantir la cohesió  social. 



Per la qual cosa, acordem:

1.- Mantenir reunions de manera periòdica per fer fluïda la informació i 
col·laboració conjunta.

2.- Participar en els espais unitaris que s’estan constituint en defensa del dret a 
decidir, conscients que la nostra participació afavoreix un procés obert, 
participatiu i plural, i garant de la cohesió social.

3.- Col·laborar conjuntament en aquelles campanyes que pugui endegar l'ANC 
(per exemple la campanya "Signa un Vot" o similars) que vagin en la línia de la 
necessitat de poder exercir el dret a decidir.

4.- Organitzar actes i assemblees arreu de Catalunya amb la finalitat d’obrir, 
des de la proximitat veïnal, aquest debat que esdevé intens en l’espai polític, 
però  en canvi es viu de forma distant des de molts àmbits de l’activitat 
ciutadana i fer-ho amb un actitud rigorosa i pedagògica.

5.- Conscients que el debat sobre el futur de Catalunya com Estat està 
estretament lligat al model de societat que volem, ens comprometem, en el 
marc d’aquests actes, a afavorir l’aportació de propostes de model de societat 
per així incentivar la participació de la ciutadania com agents actius en la 
construcció d’un nou Estat i d’una nova societat. 

6.- Sol·licitar que els mitjans de difusió de la FAVB (revista El Carrer, Web i 
mailings a les entitats veïnals), també puguin trametre informació sobre les 
reflexions i propostes de l'ANC respecte del món veïnal. Pensem que la difusió 
dels objectius de l'ANC poden ajudar a enriquir el debat, permetent l'accés a la 
informació de persones i entitats i dotant d'informació de primera mà sobre els 
objectius i estratègies que l'ANC va portant a terme.

7.- Igualment, ens posem a disposició de la FAVB i de les seves entitats 
federades per fer presentacions conjuntes a les entitats que ho sol·licitin i/o a 
trametre'ls informació per al seu debat intern.

8.- Quan les entitats signants ho considerem oportú, emetrem declaracions 
públiques conjuntes en aquells aspectes que les entitats haguem convingut 
prèviament.  
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