
Conclusions del debat obert en el sí de l'assemblea de

Veïns per la Independència

S'ha obert un procés de debat intern fet per correu electrònic entre els 411 membres 

adherits a la sectorial de l'ANC Veïns per la Independència sobre el posicionament a 

adoptar per part de l'ANC davant el nou 9N.

El debat ha estat dels més participats de la sectorial i ha permés elaborar una síntesi que 

ha estat avalada de manera pràcticament unànime.

S'han adoptat les següents conclusions:

1.- Considerem errònia la decisió unilateral del president de la Generalitat de 

modificar els termes de la Consulta del 9N que comptava amb un amplíssim consens 

polític i ciutadà. La unitat política era un valor i creiem que s'ha trencat de manera 

temerària i innecesària.

2.- Tota la justificació emesa per prendre aquesta decisió ha estat basada en acatar la 

legislació espanyola i en cap cas en exercir la Declaració de Sobirania aprovada pel 

Parlament de Catalunya. La por i el sotmetiment a les presions de l'estat espanyol 

afebleixen la posició de força i unitat que fins aquest moment havíem tingut i ha posat 

perillosament en perill tot el procés.

3.- Creiem que l'alternativa plantejada no té prou garanties de ser interpretada amb la

contundència i representatitvitat suficients a nivell internacional ni per obrir directament 

una negociació per a la secessió de l'estat espanyol.

4.- Que malgrat totes aquestes renúncies i trencament de compromís, que cal denunciar i 

deixar clars, hauríem d'exigir el retorn al compliment dels compromisos unitaris 

anteriors però en cap cas boicotejar la participació en el nou 9N si majoritàriament 

s'acabés acceptant una consulta en els termes que ara ha plantejat el govern. 

5.- Com ha passat manta vegades, serà la reacció que faci Espanya a aquesta nova 

manera d'intentar saber l'opinió del poble de Catalunya sobre la seva independència i la 



participació massiva el que l'acabarà legitimitant aquesta consulta.

6.- Així doncs, considerem que tot i el trencament dels compromisos i de la unitat feta pel 

President i l'esquerda de la confiança que havia acumulat al seu voltant, som del parer de 

fer del defecte virtut i saber combinar de manera intel·ligent la crítica a la decisió amb 

la crida a la participació. Trencada la baralla de la unitat i de la transversalitat, intentem 

contribuir amb la màxima solvència i garanties a l'èxit del nou 9N com a pas previ a la 

independència.

7.- Considerem igualment que l'ANC no només ha de fer d'acompanyant de les 

decisions dels altres i d'espectador passiu sinó que ha de ser part i per tant exigir les 

garanties democràtiques mínimes suficients per fer del nou 9N una jornada el 

màxim d'homologable possible, donades les circumstàncies:

- Control i transparència en el procés,

- Observació internacional,

- Difusió massiva de la consulta,

- Difusió massiva dels punts de votació, en quantitat suficient,

- Convocatòria de les eleccions plebiscitàries immediatament posteriors a la consulta. 

Considerem que el compliment d'aquestes exigències, segurament entre d'altres, 

facilitarien retornar al consens i a la unitat d'acció.
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