
Des del darrer Consell de Sectorials, encetem
una nova etapa

Fa goig veure la sala amb prop de 60 persones que representeu a  

35 Assemblees Sectorials, és d'agrair la confiança dipositada en 

l'Equip de Coordinació Intersectorial, l'ECI, com a òrgan convocant. 

Per tenir un coneixement clar dels assistents us agraïrem que 

aquells persones que prèviament no us vau inscriure al doodle que 

vam enviar, sisplau us anotessiu al full que farem circular entre 

vosaltres. Moltes gràcies.

Seguint el fil que ha comentat en Josep Antolí, una de les maneres 

de què també disposem en aquests moments per tal de que no es 

perdi una part important de la població que hem aconseguit sumar al

procés cap a la independència i alhora sumar-ne més, és 

precisament el procés constituent o pre-constituent en que 

estarem/estem immersos.

Fer partícep a la societat del debat constituent sobre la futura 

República Catalana creiem que és la millor garantia de que tothom 

vegi que si vol realment que les coses canvïin per a millor, s'ha 

d'implicar, pot implicar-se, en definir com serà aquest futur, si no es 

vol que les decisions ja ens vinguin donades o semblin ja cuinades 

abans de ser sotmeses al veredicte d'un referèndum, la qual cosa 

podria crear un distanciament entre el procés i la població, que ens 



pogués resultar letal per assolir els nostres objectius. I les Sectorials 

de l'ANC hi podem tenir, efectivament, molt a dir.

Les Sectorials podrem participar i obrir el debat constitucional, entre 

les nostres assemblees i entre els nostres àmbits d'actuació, 

facilitant argumentació a les Assemblees Territorials i obrint el debat 

a la societat.

Les Assemblees Sectorials, quan hem pogut, ens hem concentrat en

construir argument, en influir en els nostres àmbits d'actuació i en 

donar suport a les Assemblees Territorials que ho han demanat.

Hi han hagut dificultats i problemes, però a dia d'avui, amb 

responsables nous al capdavant de la Comissió d'Accions Sectorials 

amb qui hem mantingut diverses trobades, creiem que tot ha quedat 

aclarit i esperem i confiem que s'obre una nova etapa per a les 

Sectorials que mirarem d'aprofitar al màxim tots plegats cap a 

l'objectiu comú.

Si fem un ràpid cop d'ull al darrer any des de l'anterior Consell de 

Sectorials de juny de 2014, des d'un punt de vista intersectorial, i a 

més de la nostra feina habitual, vam tenir la voluntat d'actuar en el 

seu moment com a garants de la celebració del 9N i del seu èxit, a 

través del Manifest "Volem votar!" del 24 de juliol o de les mateixes 

III Jornades del mes d'octubre passat impulsades per un grup de 

sectorials i on es van analitzar les conseqüències que hagués tingut 

no posar les urnes el 9N. L'èxit de participació en la Jornada i la 

qualitat dels diferents ponents van demostrar l'oportunitat de la 



iniciativa i la seva modesta contribució a esvair al màxim el risc, real 

en aquell moment, de que el 9N no s'acabés celebrant.

En aquests moments doncs i a més de continuar construint 

argumentari i eixamplant la base de suport a la independència, 

també creiem que no hem de perdre l'oportunitat única de contribuir 

a obrir el debat constitucional a la societat. És en aquest sentit i amb

aquesta finalitat, complementària a la tasca habitual de les Sectorials

i complementària també a tots aquells encàrrecs de col·laboració i 

participació que se'ns pugui demanar per part de qualsevol altre 

estament de l'ANC, que proposem impulsar les IV Jornades de 

Sectorials i que el company Alfredo Bienzobas, de la Sectorial de 

Treballadors us presentarà. També el company Eduard Jaquet de la

Sectorial de Juristes en complementarà allò relatiu a la canalització 

dels resultats que s'obtinguin durant els diferents debats. Finalment i 

complementàriament, el company Salvador Puig, que coordina el 

grup de treball d'Estructures d'Estat, emanat precisament d'unes 

Jornades de Sectorials, us farà cinc cèntims d'un altre dels temes 

que proposem per a les IV Jornades, la col·laboració de les 

Sectorials en l'anàlisi i propostes al Llibre Blanc elaborat pel Consell 

per a la Transició Nacional de Catalunya a instàncies de la 

Generalitat de Catalunya.


