
El 9-N, votarem!

Les Assemblees Sectorials tenen com a funció promoure els objectius de l’Assemblea 

Nacional Catalana des de la perspectiva de cadascun dels diferents sectors dels quals en 

formen part. 

Les Assemblees Sectorials, són responsables d’unes funcions que,  lluny de ser 

subsidiàries, són de primer ordre tant en el present, com en el futur de la Assemblea 

Nacional Catalana. 

Són responsabilitats de les AASS “promoure la creació de les condicions polítiques i 

socials necessàries per a l’assoliment i la constitució de l’estat català propi, independent, 

de dret, social i democràtic” i fer això actuant com a centres d’estudis que promoguin 

argumentaris, debatin propostes conceptuals, estructurals i organitzatives bàsiques idònies

per al futur estat català, presentant els seus treballs i conclusions, estructurats en àmbits, a

les Assemblees Territorials, al Secretariat Nacional i a la societat en general. 

Totes aquestes competències han de posar-se al servei del procés endegat per l’ANC que 

en l’actual etapa del procés es concreta en “l'objectiu prioritari del poble català és la 

celebració de la consulta, de caràcter políticament vinculant, el 9 de novembre de 

2014 com a fórmula internacionalment més acceptada d'accedir a la independència en un 

marc democràtic” consulta que es considera “fita ineludible i irrenunciable”.

És per això que els nostres eixos d’actuació també han de centrar-se en l'objectiu 

immediat: “la celebració de la consulta, de caràcter políticament vinculant, el 9 de 

novembre de 2014”, data que constitueix a l'hora final i començament de recorregut.

La marxa cap al referèndum o consulta políticament vinculant ha de basar-se en organitzar

activitats diferenciades però no deslligades les unes de les altres:

1. Dret a decidir. Fer copartícip i coresponsable a la ciutadania del dret que tenim 
com a poble a decidir el nostre futur polític i de la voluntat d’exercir- lo.

2. La campanya pel Sí+Sí. Amb iniciatives pròpies, com ja s'ha fet fins ara i es 
continuarà fent, o col·laborant com també es fa amb els projectes ja existents (Ara 
és l'hora, El País que volem, El País de tots, etc). També és essencial continuar 
posant-nos a disposició de les AATT i de les diferents Comissions de l'ANC.

3. L'11 de setembre. Aquest 11 de setembre ha de ser recordat com “l’11 de 
setembre que va fer possible la celebració de la Consulta”. Volem votar i votarem.

4. Del 11/9 al 9/11. El període decisiu per assegurar la celebració del referèndum 
d’autodeterminació.:

a. Accions concretes contra la pressió de l’Estat espanyol per impedir la consulta, 
contra les terceres vies i les temptacions de claudicació.

b. Recolzament a la presentació al Parlament de les peticions recollides en la 
campanya signa un vot, requerint la celebració de la consulta.

c. Reforçament de la campanya del Sí+Sí.



En compliment d’aquests objectius es proposa al conjunt de les Assemblees Sectorials 

- Col·laborar i donar suport a les iniciatives del SN de l’ANC i, especialment, a la 
sol·licituds de les seves Comissions i dels seus projectes.

- Col·laborar i donar suport a les AATT en les seves actuacions.

- Promoure el creixement de l’ANC i l’extensió de l'ideari independentista en l'àmbit 
d'activitat que li pertoca així com al conjunt de la ciutadania, en especial als sectors  
menys favorables al Si+Si.

- Contribuir a l'èxit de la celebració de la Diada en la perspectiva del 9-N.

- Promoure i col·laborar en el lliurament de les peticions de la campanya Signe un vot 
davant el Parlament de Catalunya amb l'objectiu de que es realitzi el referèndum 
vinculant d’autodeterminació el dia 9 de Novembre que determini quin ha de ser el 
futur polític de Catalunya.  

- Prendre aquelles iniciatives i accions de reivindicació democràtiques que contribueixin 
a fer possible la realització de la Consulta el 9N donant impuls i suport a acords presos 
per l'ANC i a les autoritats catalanes en front de les pressions de l’estat.

- Fent les propostes i col·laborar amb les AAATT a fer les gestios oportunes en els 
municipis en els que la majoria de govern es negui a col·laborar en la realització del 
referèndum.

- Proposar-ne, i implementar els actes de desobediència civil que la Comissió de 
desobediència proposi en el cas que s’impedís l’accés dels ciutadans a les urnes.

- Que les reflexions i els plans d'actuació de cada AS siguin coneguts pel conjunt de 
les AASS a través de l'òrgan coordinador que és l'ECI i pels canals que a partir 
d'ara estaran disponibles: web, facebook i twitter.

- Que cada AS analitzi les necessitats que té per al desenvolupament del seu pla 
d’actuació i estudiï les sinèrgies que poden crear-se entre els diferents programes 
d'actuació de la resta d'AASS.

- L’ECI coordinarà la redacció dels projectes conjunts de les activitats que 
requereixin col·laboració entre diverses AASS i els presentaran conjuntament, amb
els programes sectorials individualitzats de cada AS, davant del GT/AASS o de la 
Comissió que correspongui, a fi d'obtenir la col·laboració necessària i el 
finançament oportú per a la seva realització.

S'acorda fer un acte coordinat el mateix dia i hora en llocs emblemàtics per a cada àmbit 
sectorial (Col·legis professionals, Confederació d'AAVV, etc) en suport a la celebració 
irrenunciable de la consulta el 9N i fent visible el manifest de les sectorials de l’ANC.
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