
CAMPANYA DE L'ANC “EL PAIS QUE VOLEM”
El projecte “el país que volem” pretén respondre essencialment a una pregunta que 
molt sovint se’ns fa des d’entorns no convençuts : “I LA INDEPENDÈNCIA PER A QUÈ 
LA VOLEM”

La resposta  a aquesta pregunta,  però,  no te solució,  en el  format...  “la  Catalunya 
independent serà...”,  i nosaltres donar-hi la solució, sinó que passa per que la solució 
la construïm o la trobem  entre tots. 

Es tracta de vestir un imaginari col·lectiu i de fer possible el somni de construir un país 
nou, des de zero.

Així  doncs,  el  projecte El  PAIS QUE VOLEM,  pretén aglutinar a totes les entitats 
socials del país, però també fer participar a tots els ciutadans de Catalunya, per que 
aportin el seu granet de sorra, més gran o més petit,  en la reflexió de com volem que 
sigui la Catalunya independent.

A qui  ens  faci  la  pregunta  “  de  per  a  què  volem  la  independència”  els  hem  de 
respondre, doncs, a partir d’ara.... “vina i ajuda’ns a definir com volem el país nou, per 
que Catalunya esdevingui també el país en el que tu vols viure”.

El projecte es configura en diverses fases.

A) La  preparatòria,  que és  en  la  que  ens trobem.  Els  objectius  de la  qual  és 
aplegar totes les entitats del país, comprometent-se en el projecte, i definir les 
grans línies mestre dels reptes que ens cal resoldre a nosaltres com a societat, 
per esdevenir arquitectes del nou país. Aquesta fase durarà més o menys fins a 
Sant Jordi.

B) La segona fase : el debat col·lectiu. En aquesta fase es faran milers de debats 
arreu del territori, per àmbits, impulsats pel conjunt d’entitats que s’han aplegat 
a la primera fase, per que anem entre tots afinant  els reptes que tenim i  li 
sapiguem donar-hi solucions. És una fase en que la participació ciutadana serà 
cabdal. Els resultats es podran anar introduint en una web específica, que anirà 
creixent. Cap solució no serà la definitiva, sinó que el que es donarà serà el 
ventall de solucions que es vagin dibuixant. Aquesta fase anirà des de Sant 
Jordi fins l’onze de setembre aproximadament.

C) La tercera fase és la del debat expert. On tenint com a material base els milers 
d’idees  que  la  ciutadania  hagi  aportat,  es  farà  una  segona  volta  sobre  els 
reptes, tancant-los definitivament, i donant-hi un paraigües harmònic. Aquesta 
arrencarà per l’onze de setembre. 

D) La part final, novament amb participació ciutadana, serà la de confecció de la 
gran  “Viquipèdia”,  el  llibre  virtual  blanc,  on  trobarem  tots  els  reptes 
convenientment aplegats i amb el ventall de propostes que sobre cadascun, 
convenientment ponderats en funció de l’afinitat o recolzament social, hàgim 
trobat. 

El  projecte  el  país  que volem,  és  doncs,  la  gran oportunitat  de fer  participar  a la 
ciutadania en la construcció d’un nou Estat, una ocasió que cap altre país ha tingut 
anteriorment, de forma democràtica, transversal, participativa, i lliure.


