


Vídeo Catalunya mestissa (pendent)





Objectius:

· Ampliar la majoria social 
favorable al sí/sí

· Garantir la cohesió social



· Tothom és important

· Amb esforç i treball

· Sempre units





Arribar als indecisos:

· Zones metropolitanes

· Barris de ciutats mitjanes i grans

· Entitats i associacions poc compromeses



QUE SIGUEM UN ESTAT 
INDEPENDENT

DEPÈN DE NOSALTRES



QuickTimeª and a
 decompressor

are needed to see this picture.





PER A QUÈ VOLEM
LA INDEPENDÈNCIA?



Objectius:

· Congrés popular 
per a l’Estat propi

· Com ha de ser l’Estat català
del Segle XXI?



Com ho farem:

· Grans línies mestres
· Debat col·lectiu

· Debat expert
· Llibre blanc



Participació ciutadana
en la construcció

del nou Estat català



Vídeo Internacional (pendent)





INTERNACIONALITZEM
CATALUNYA



Què expliquem?:

· Procés democràtic i pacífic
· Relacionar-se amb tothom 

d’igual a igual
· Factor de progrés



Com ho fem?:

· Teixint complicitats
· Amb missatge polític i 

argumentari
· Amb un projecte obert



Amb qui comptem?:

· Assembles exteriors

· Mitjans de comunicació

· Institucions i altres entitats



RECONEIXEMENT
INTERNACIONAL

DEL NOSTRE ESTAT



Vídeo desobediència i sobirania (pendent)





Objectius:

· Respondre a les accions
antidemocràtiques contra 

Catalunya

· Convertir cada atac rebut en una 
oportunitat



Objectius:

· Proposar alternatives
al marc polític i social actual



Eixos de 
treball:

· Actes de solidaritat

· Desconexió mental de l’estat 
espanyol

· Mobilització del màxim  nombre 
de ciutadans



No-violència:

· Democràtics, inclusius i
participatius



Organització:
· Assemblees 

territorials 
i població adherida

· Xarxes socials

· Societat civil: entitats i associacions

· Partits polítics del Pacte pel Dret a Decidir
· Ajuntaments adherits a l’AMI



Vídeo signa un vot 1 (pendent)





Objectiu:

· Garantir que la voluntat 
democràtica majoritària del  poble 

de Catalunya es faci efectiva



és un intrument
jurídic:

· Dret de petició

és un intrument polític:
· Suport als representants electes

· Mesura de la voluntat dels catalans



Com ho fem?:

Signant una instància davant
un apoderat en qualsevol punt de 

recollida d’arreu del país



Quin és el paper 
de l’ANC?:

L’ANC  és dipositària de les instàncies
signades i en garanteix la seva custòdia



Com ens organitzem?:



· La Via Catalana
per exercir el dret a 
l’autodeterminació



· L’exercici de 
la democràcia directa

en el seu estat més pur



11 i 12 de gener:
Recollida massiva 

de vots arreu del país



Vídeo signa un vot 2 (pendent)
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