
Bon vespre a tots, és un plaer tenir-vos aquí avui i poder-nos veure
de nou tantes sectorials.

Voldria exposar algunes idees que creiem importants pel que fa a
les AS:

Les AS són la  intel·ligència  de l’ANC,  les  que generen discurs  i
exposen  conceptes  transversals  i  plens  de  diversitat  per  a  la
independència, per aquest motiu i lògicament son les assemblees
més polèmiques de l’ANC.

Som  també  les  assembles  coneixedores  dels  sectors  socials  i
professionals, ara, es descobreix que cal abordar a la societat per
sectors (els joves, els jubilats, immigrants, etc.) en els quals hi ha
bosses d’indecisos.

La  pregunta  és,  com  arribar-hi?:  Doncs  les  AS  formem  part
d’aquests sectors i sabem com fer-ho , què i com s’ha de fer per
sumar a l’independentisme a la gent dels nostres àmbits.

Parlar, debatre i fer propostes de com volem el nostre estat, és una
de les formes d’arribar-hi.  El debat pel debat, l’endogàmic, no suma
indecisos, el debat per engrescar als "de fora" de l'ANC i de fora de
l'independentisme en general si que pot ser molt útil.

És possible que calgui  fer  alguna gran performance per  tornar a
il·lusionar a la societat  en general,  però per sumar,  cal  més que
grans mogudes, cal penetrar en aquests sectors que esmentava.

Des de l’ECI com a orgue de coordinació, proposem seguir encara
amb més força i  unir-nos i  treballar  per  crear sinèrgies entre les
diferents sectorials i multiplicar els resultats dels esforços.

La nostra acció ha de ser útil també per fer prendre partit, JA!  A
totes  les  organitzacions  dels  nostres  sectors,  no  estem  per
ambigüitats!. Ho estem demanant als partits, doncs demanem-ho i
forcem als nostres sectors i organitzacions a posicionar-se a favor o
en contra. 

El temps dels debats interns i tebis ja va existir, a partir del 9N i de
cara a les eleccions del 27S venen temps del tot o res, el si o no i
cal anar-hi  units.


