
Posicionament de la Sectorial de Veïns en el 
debat intern a l'ANC sobre el post9N

Finalitzat el debat obert, (a través de mail donada la condició d'abast nacional de
la Sectorial i el poc temps disponible), a les 410 persones adherides a la 
Sectorial de Veïns de l'ANC s'elabora per part de la Junta Executiva de Veïns 
una proposta de redactat i se sotmet de nou a debat, correcció i aprovació en 
assemblea celebrada el 17/11/2014 a les 19.30h a la seu de la FAVB a 
Barcelona.

Dels diferents temes tractats en aquesta assemblea se n'extreu en aquest 
document només allò referit als 5 punts plantejats pel SN de l'ANC en el debat 
sobre el post9N. Així doncs, el posicionament de la Sectorial de Veïns és el 
següent:

1. Què hem après de la campanya Ara és l’Hora i dels 
resultats del 9N ?

De la campanya unitària Ara és l'hora hem conclòs que:

- ha demostrat una gran capacitat organitzativa i de 
mobilització.

- algunes de les accions de la campanya, tot i l'esforç requerit per 
part del voluntariat, no ha assolit l'èxit esperat, especialment la 
Gigaenquesta. En el cas d'aquesta acció en concret hi ha hagut crítica i 
resposta des de part del territori i d'algunes sectorials, donada l'opacitat en el 
disseny de les preguntes i en alguns casos fins i tot la seva inoportunitat. Tot i els
canvis de darrera hora, que van evitar alguns problemes, des de diverses 
opinions s'ha considerat que no tenia el disseny de campanya adequat a un 
país com Catalunya, això no vol dir que no hagi tingut un cert grau d'eficàcia.

- hi ha hagut una mancança en l'aprofundiment democràtic dins
la mateixa estructura de l'ANC en les preses de decisions i respecte a les 
dinàmiques territorials i sectorials, en què moltes assemblees van optar per anar 
per lliure, tot i seguir les línies bàsiques de la campanya.

- s'ha desaprofitat en gran mesura l'expertesa i penetració en 
alguns àmbits sectorials. I en alguns casos, quan s'ha produït aquesta 
implicació, s'ha hagut de fer amb traves i incomprensió per part d'alguns 
membres dels òrgans directius de la pròpia ANC. Tot i així, s'han aconseguit 
resultats molt més que reeixits.

- tot i les mancances, els resultats de la campanya, traduïts en la 
seva part de responsabilitat en els excel·lents resultats del 9N, han estat 
suficients i satisfactoris com per tirar endavant el procés cap a la Independència.



Hem d'afegir a l'eficiència de la campanya la pròpia dinàmica imparable de la 
societat que no hem d'oblidar que és qui n'ha fet possible l'èxit.

2. Cal que mantinguem la proposta de candidatura 
unitària, tal com indica el nostre full de ruta, com 
l’única opció a la qual l’Assemblea pugui donar 
suport ?

Creiem clarament que no pot ser l'única opció, encara que estigui proposat 
en el nostre full de ruta.

La dinàmica electoral afecta bàsicament als partits i tot i que podem manifestar 
opinions i preferències de com haurien d'anar les coses en aquest sentit, tampoc
ho podem imposar. A més, es considera que no està clar que aquesta fos la 
millor manera de sumar vots i voluntats, es creu que el que probablement 
sumaria per una banda, restaria per l'altra, en qualsevol cas, l'anomenada "llista 
unitària", en el fons només acabaria sent, com a molt, una suma CDC+ERC i per
tant "no unitària" i seria preferible que aquestes dues forces polítiques en 
veiessin l'oportunitat i utilitat per al procés.

Considerem que en absolut l'ANC s'ha d'implicar en cap procés electoral. La
força de l'ANC fins ara ha estat precisament el seu distanciament de la política 
de partits, però amb la voluntat d'influir-hi. Entrar per part de l'ANC en llistes 
electorals com a organització o per part dels seus membres més destacats, 
encara que sigui a nivell individual, ho considerem no només un error, sinó que 
pot ser altament perjudicial per a la continuïtat i credibilitat de l'ANC.

3. Si aquesta candidatura unitària no fos possible, hauria 
de donar suport l’ANC a aquelles candidatures que 
portin en el seu programa el compromís de declarar la 
independència, d’acord amb la proposta del Consell 
Assessor per a la Transició Nacional?

L'ANC s'ha de limitar a incentivar que la gent doni suport i voti aquelles 
opcions que s'hagin avingut a incorporar en el seu programa electoral el 
punt comú que es proposi a través de la mateixa ANC o del conjunt de les 
entitats i forces sobiranistes en el sentit inequívoc de:

- en el cas de que les forces polítiques independentistes que hagin 
pactat el punt comú tinguin majoria suficient, actuar des del mateix moment de
la constitució del nou Parlament de manera progressiva al marge de l'estat 
espanyol de facto, redactant de manera immediata una "llei de 
transitorietat" de prorogació i derogació de lleis vigents, d'aplicació fins 
l'elaboració i aprovació de la nova constitució.



- finalitzar i posar en marxa de manera immediata les 
estructures d'estat imprescindibles (Hisenda, infraestructures, seguretat, etc) 
en un termini màxim de 12 mesos a partir de la constitució del nou Parlament.

- per tal de separar del procés aquells aspectes que poden 
crear una cert conflicte lògic en el seu desenvolupament, apostem per 
separar el procés en dos, amb un doble objectiu: assegurar la declaració 
d'independència i la llei transitòria i donar la tranquil·litat i el temps degut a la 
discussió durant el procés constituent, que no pugui posar en perill en cap 
moment el primer objectiu. Així doncs, finalitzada la posada en marxa de les 
estructures d'estat i elaborada la llei de transitorietat, fer una Declaració 
d'Independència amb la majoria del Parlament de Catalunya i sotmetre-ho a
ratificació per referèndum, en aquest període màxim de 12 mesos a partir de 
la constitució del nou Parlament.

- ratificada la Declaració d'Independència i amb la llei de 
transitorietat aprovada i les estructures d'estat mínimes en marxa, iniciar de 
manera immediata el procés participatiu constituent, que ha de sentar les 
bases per tal que el Parlament elabori la proposta de Constitució Catalana.

- sotmetre a referèndum la nova Constitució Catalana.

Creiem que l'ANC no pot donar suport, sota cap concepte, a cap formació 
política que permeti o incorpori en les seves propostes escletxes per a la 
dilació del procés.

4. Quin grau d’implicació ha de tenir l’ANC en el procés 
electoral ?

Cap ni un, al marge de demanar el vot per a aquelles opcions que es 
comprometin a exercir i declarar la Independència, segons allò expressat en 
el punt anterior.

5. Quin ha de ser el treball prioritari de les nostres 
Assemblees (Territorials, Sectorials i Exteriors) a partir 
d’ara?

- intentar influir en el procés constituent i en la no dilació dels diferents 
passos que caldrà donar en la propera legislatura. Mobilitzar la societat en els 
casos en què perilli el compliment dels compromisos per part de qui lideri el 
procés polític.

- autonomia de les Sectorials com els millors instruments de que disposa 
l'ANC de contacte amb els diversos col·lectius professionals i socials del país. La
funció de les Sectorials en una organització, si volen ser creïbles i influents, no 



és l'execució d'ordres militars, sinó l'elaboració de propostes i la generació de 
debat, que permeti influir en la societat amb els objectius que tingui l'ANC en 
cada moment del procés.

- si es vol incidir en el debat que s'obrirà en el procés constituent no es pot fer 
des de la "pose", han de ser accions, debats i reflexions creïbles per a cada 
col·lectiu i no només de cara a la galeria o per al públic que no és el receptor 
d'aquell missatge concret en primera instància. En cas contrari, el que pot 
acabar passant és que altres acabin fent els debats, les reflexions i les propostes
que ens podria "tocar" fer a nosaltres, però que la rigidesa i l'excés de control 
haurien impedit fer de manera eficient i competent.

Sectorial de Veïns de l'ANC
Barcelona 17 de novembre de 2014

Acta enviada a tots els membres del Secretariat Nacional de l'ANC.
Tots els punts han estat redactats per consens, acordats per unanimitat i incorporant les 
opinions expressades pel gruix de membres de la sectorial que han participat per mail.


