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Full de Ruta - Assemblea Ordinària de Tarragona . 5 d’abril 2014

A l’Assemblea general ordinària que l’ANC va celebrar el passat 5 d’abril 
a Tarragona, es va aprovar el nou full de ruta 2014-2015, que regirà 
l’estratègia i les accions de l’Assemblea Nacional Catalana en els propers 
mesos.

Tot i que l’objectiu prioritari de l’ANC és la celebració de la consulta el 9 
de novembre de 2014 i els majors esforços en els propers mesos se cen-
traran en aquest objectiu, sabem que no serà fàcil i per tant el full de ruta 
preveu diferents escenaris que podran produir-se i les actuacions a dur a 
terme per l’ANC en cada un d’ells.

Els escenaris són:

 a) Que es faci la consulta de forma més o menys tolerada.
 b) Que es faci la consulta amb l’oposició total de l’aparell polític, jurídic i  
 mediàtic   de l’Estat espanyol.
 c) Que la Generalitat considera que no es pot celebrar la consulta perquè  
 no hi ha el clima de llibertat ni les garanties suficients.
 d) Que no es faci la consulta, perquè la Generalitat ha estat intervinguda  
 per l’Estat espanyol.

Per fer front a aquests diferents escenaris, el full de ruta planteja dues 
vies d’actuació. 

   VIA A

Pels escenaris a) i b) en què es preveu la celebració de la Consulta el dia 9 
de novembre de 2014, l’objectiu és aconseguir una àmplia majoria social 
favorable a la independència de Catalunya amb una participació el més 
alta possible i el segon objectiu és pressionar el màxim possible perquè 
la consulta es faci. 

El primer objectiu es treballarà dins el projecte “El país de tots”, on un 
munt de voluntaris de les assemblees territorials, formats adequadament, 
informaran de les raons  a favor de la independència amb arguments 
sòlids, principalment buscant els col·lectius més vulnerables a l’estratègia 
de la por, els indecisos i els col·lectius poc informats. I la campanya pel 
SÍ+SÍ, organitzada de manera coordinada amb els partits polítics i entitats 
de la societat civil, partidaris d’aquesta opció.

Per aconseguir el segon objectiu, per una banda hi ha la campanya “Signa 
un Vot”, que acabarà el proper 11 de setembre i per l’altra l’organització 
d’actes i mobilitzacions massives, pacífiques i espectaculars que centrin 
permanentment l’atenció de tot el món. El proper 11 de setembre, torna-
rem a donar un missatge a nivell planetari de què el poble de Catalunya 
convoca la Consulta. I ha decidit que votarà.

Però més enllà de l’11 de setembre, serà l’etapa decisiva per assegurar la 
celebració de la Consulta. La pressió de l’Estat espanyol per impedir la 
consulta serà màxima en aquesta etapa i per contrarestar-ho, la mobilit-
zació ha de ser constant. Es preveu organitzar com a mínim un acte cada 
dia des de el 12 de setembre fins a començar la campanya electoral el 24 
d’octubre.

Durant els 15 dies de campanya oficial, l’ANC ha d’esser un subjecte molt 
actiu, demanant el vot favorable al Sí+SÍ. La campanya estarà basada en 
dos grans eixos:

1.- Som els ciutadans els que hem empès aquest procés d’independència i 
som nosaltres, els que més podem sortir-hi guanyant amb una Catalunya 
independent.

2.- La construcció d’un nou Estat ens ofereix una oportunitat única per al 
progrés social i econòmic i per a l’aprofundiment democràtic.

Etapa posterior al 9N. El resultat favorable a la constitució d’un Estat in-
dependent, implicarà l’inici d’un procés de negociació previ a la Declaració 
d’independència. En el cas d’una resposta negativa, caldrà demanar la in-
tervenció internacional i portar el tema al Tribunal Internacional de Justí-
cia. El projecte ”De la desobediència a la sobirania” és l’instrument a partir 
del qual l’Assemblea està preparant aquesta etapa decisiva del procés.

       VIA B 
Eleccions anticipades. Un cop esgotades les possibilitats de celebrar la 
Consulta el dia 9 de novembre, escenaris c) i d); quedarà la via de celebrar 
eleccions anticipades, de caràcter plebiscitari. El paper de l’ANC ha de ser 
el d’empènyer la constitució d’una candidatura unitària dels partits i for-
ces socials que proposin la Declaració d’independència com a primer acte 
del nou Parlament, en cas d’assolir la majoria d’escons.

Assemblea de càrrecs electes. Ja sigui en l’escenari c), com a suport a 
la possible Declaració d’independència del nou Parlament, ja sigui en 
l’escenari d), cal promoure la constitució de l’Assemblea de càrrecs electes 
que procedeixin a la Declaració d’independència dels representants del 
poble de Catalunya.

       VIA A i VIA B: ETAPES COMUNES
Declaració d’independència. En qualsevol dels escenaris, sempre arribarà 
el moment en que caldrà fer,  la Declaració d’independència. La data pro-
posada és la diada de Sant Jordi de 2015.

Aconseguir la màxima quantitat d’instàncies signades en el marc del pro-
jecte Signa un vot, pot resultar un element fonamental per donar més 
solidesa democràtica a la Declaració d’independència en els escenaris c) 
i d).

       FASE DE CONSTITUCIÓ DE L’ESTAT CATALÀ

Procés constituent. Si el procés d’independència ara és impulsat per la 
societat civil, sembla lògic que el procés constituent que acabarà definint 
la nova Constitució del futur estat català, tingui la màxima participació 
popular. L’ANC impulsa el projecte “El país que volem”, on hi ha de partici-
par totes les entitats i organitzacions de la societat civil. 

Treballarem en la perspectiva de poder celebrar el referèndum per aprovar 
la nova constitució el dia 11 de setembre de 2015.
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Cicle de conferències - Raons per la INDEPENDÈNCIA

APRENDRE DEL PASSAT, INVENTAR EL FUTUR 
Sr. Jaume Marfany (Vicepresident de l’Assemblea)
Auditori Ateneu de Banyoles

La darrera conferència del Cicle Raons per la Independència va anar a 
càrrec del vicepresident de l’ANC, el Sr. Jaume Marfany pocs dies abans 
de la celebració de l’Assemblea General a Tarragona. Davant un nombrós 
públic, va explicar en primícia quin seria el full de ruta fins el dia de la 
consulta, però també els esdeveniments que ens han portat fins al mo-
ment actual.

       Passat

Al llarg de la història recent, no hem tingut mai cap garantia jurídica que 
permeti pensar que hi ha cap voluntat, per part del govern espanyol, de 
canviar la situació actual. L’única opció és esdevenir una nació indepen-
dent. El concepte de nació es pot explicar com a “voluntat de ser”.

Aquest procés ve avalat per raons històriques, voluntat de política na-
cional que ja sorgeixen quan Baldomer Lostau proclama l’Estat Català el 
1873 dins la Federació Espanyola, Francesc Macià que proclama la Repú-
blica catalana l’any 1931 o la Mancomunitat de Prat de la Riba entre 1914 
i 1925 que va representar el primer reconeixement de la unitat territorial 
catalana per part de l’Estat Espanyol des de 1714. Però també cal tenir 
present el reconeixement del dret d’autodeterminació a través de la carta 
de les Nacions Unides i les relacions internacionals de Catalunya amb el 
món que no tenen res a veure amb la política exterior espanyola.

       Present
En un context d’involució del reconeixement del poble català, fa 2 anys 
va néixer l’ANC i des de llavors han passat moltes coses: la manifestació 
de l’11 de setembre de 2012, la declaració de sobirania del Parlament, la 
Via Catalana i l’acord per la data i la pregunta per fer la consulta. Ara hem 
entrat a la fase de Declaració de la Independència. En aquest punt hi ha 
dos elements clau que són la unitat d’acció i coordinació i la importància 
internacional de fer la consulta.

        Futur
Per això l’ANC estableix un full de ruta molt clar i concís que ens portarà 
més enllà del 9 de novembre d’enguany fins a l’aprovació de la nova cons-
titució catalana. 

Aprofitant la visita a Banyoles del Sr. Jaume Marfany, vam fer-li una en-
trevista molt interessant que ens ajuda a resoldre alguns dubtes.

      Senyor Marfany, des que es va anunciar el dia i la pregunta de la consulta 
moltes persones expressen la seva opinió al carrer que la consulta no es farà 
perquè l’estat espanyol ho impedirà, què en pensa l’ANC?

Sembla evident que el Govern de l’Estat farà servir tots els mitjans que 
tingui al seu abast, jurídics, polítics i mediàtics per tal d’impedir la con-
sulta. Malgrat això, creiem que amb la legalitat catalana (Llei de consul-
tes i Declaració de sobirania del Parlament) i comptant amb tot el suport 
popular de la societat civil, amb l’ANC al capdavant, la consulta es durà 
a terme.

      Què té més sentit avui, fer campanya a favor del dret a decidir o per incen-
tivar el sí sí?

Crec que es tracta de dues fases diferents i a aplicar també de manera di-
ferent segons la realitat politicosocial de cada territori. En el Full de ruta 
que aprovarem el proper 5 d’abril ho especifiquem de forma molt clara: 
Dret a decidir. La primera etapa, en la qual ja ens trobem de ple, passa per 
fer arribar el nostre missatge a tota la ciutadania; per fer-los copartícips 
del dret que tenim com a poble, com a comunitat nacional diferenciada, 
a decidir el nostre futur polític i la voluntat  d’exercir-lo. 

Alhora, caldrà iniciar la campanya a les zones del país amb major densi-
tat de partidaris de la constitució de l’Estat català independent, per anar 
estenent-la a la resta del territori a mesura que la proposta anterior s’hagi 
anat consolidant.

És a dir, es tracta que hi hagi consulta, perquè si n’hi ha -que n’hi haurà-  
la guanyarem.

     Quin paper tindria l’ANC davant la possibilitat d’unes eleccions plebisci-
tàries?

Aquest és també un dels escenaris que preveiem en el nostre Full de 
ruta. El paper de l’ANC ha de ser el d’empènyer la constitució d’una can-
didatura unitària dels partits i forces socials que proposin la Declaració 
d’independència com a primer acte del nou Parlament i donar-hi tot el 
suport actiu.

       I finalment si abans de la consulta, l’estat espanyol s’avingués a negociar  
una millora fiscal, cultural i lingüística per Catalunya, quina seria la posició 
que hauríem de prendre?

El que ha de quedar ben clar és que no hi ha marxa enrere en el pro-
cés d’independència. En qualsevol dels escenaris que es puguin pro-
duir, el procés ja és irreversible i porta necessàriament a la Declaració 
d’independència per qualsevol de les vies ja conegudes: la celebració de la 
Consulta o bé la celebració d’eleccions anticipades que prenguin caràcter 
plebiscitari.

         Ho aconseguirem?

Rotundament, sí!
I per assolir-ho necessitem la força del poble, que la tenim, i la unitat 
d’acció entre la societat civil i les nostres institucions.

Territorials de l’ANC del Pla de l’Estany banyoles@assemblea.cat
porqueres@assemblea.cat
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La Noucentista
Botiga Gourmet 
a   C/ Migdia, 22 - 17002 Girona
t    972 201 846
facebook La Noucentista

Matec 
Papereria, material d’oficina i d’scrapbooking
a    C/ Llibertat, 21 - 17820 Banyoles 
t     972 573 135
e    matec@matecoficina.cat

cornelladelterri@assemblea.cat
serinya@assemblea.cat



L’Assemblea Comarcal del passat mes d’abril es va desenvolupar en un 
ambient molt optimista gracies a l’important increment de socis a les 
nostres territorials als quals vam donar la benvinguda amb coca i mosca-
tell. En una reunió molt concorreguda vam parlar de la 2a fase del Cicle 
de “Raons per la Independència”, vam fer balanç de la recollida de firmes 
del “Signa un vot” i ens vam preparar per noves activitats com Sant Jordi, 
la nova campanya de projecció internacional a través dels establiments 
turístics, es van fer diverses propostes respecte les entitats locals i es 
van acabar de concretar aspectes sobre l’anada a l’Assemblea General de 
Tarragona, a més de temes de Comunicació i Finances.

Un any més l’Assemblea ha estat present a la Plaça Major per Sant Jordi, 
en una diada molt concorreguda i acompanyada d’un dia magnífic, tots 
els nostres visitants van poder gaudir d’una selecció de llibres feta ex-
pressament per aquest dia amb la presència de dos dels autors del Pla de 
l’Estany, en Joan Vergés amb el llibre “La Nació Necessària “ i en Jaume 
Fàbrega que també firmava els seus títols recents. A més a més vam ofe-
rir els nous productes de marxandatge de l’Assemblea i una nova jornada 
de “Signa un vot” que van aprofitar veïns de la comarca que encara no 
havien firmat el seu dret de petició. 
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RESUM DARRERA ASSEMBLEA COMARCAL PARADA DE SANT JORDI

Can Pons - Bar 

a  Plaça Major, 7 - 17820 Banyoles
t   972 572 790
facebook Can Pons

Bosc de Can Ginebreda  Art - Bar - Cuina

a  Carretera de Mieres, Km 5 - Porqueres
t   972 582 538
e   info@canginebreda.com
w  www.canginebreda.com

La primera fase del programa RAONS per la Independència s’ha finalitzat 
amb un èxit notable de públic; més de 1.100 persones varen assistir a les 
vuit sessions que es varen programar en format obert al públic i a la nove-
na sessió, exclusivament de formació per als voluntaris. Aquesta darrera 
es va fer conjuntament amb altres Assemblees Territorials de la regió de 
Girona.  Després d’aquest èxit de participació l’ANC comarcal encara la 
segona fase del programa amb molt d’optimisme. En coordinació amb el 
programa de l’ANC Un País de Tots, s’enfortirà la formació dels voluntaris 

que han decidit seguir endavant amb el compromís d’estendre les raons 
per viure en un país lliure. Atesa la incorporació de més associats a l’ANC 
i l’èxit de participació en els col·loquis, s’ha decidit, tanmateix, mantenir 
oberta la inscripció de més voluntaris.

La segona fase del programa té dos objectius:  per una banda preparar els 
materials, els voluntaris i el calendari d’accions i per l’altre estendre les 
Raons a la ciutadania a través d’actes de petit format. 

Per tal d’iniciar aquesta segona fase s’han programat dues sessions de 
treball en grup amb els voluntaris.  La primera sessió, es va realitzar el 
dijous dia 10 d’abril i es va plantejar com un treball participatiu entre els 
assistents amb l’objectiu de definir les oportunitats d’estendre les raons 
per la independència a tota la ciutadania a través de diferents canals: veï-
nals, mares i pares d’alumnes, associacions establertes als petits munici-
pis, llars de jubilats, etc. En aquesta sessió es van plantejar els possibles 
formats de les sessions, la preparació dels materials i recursos existents i 
l’organització dels grups de voluntaris.  

La segona sessió de treball en grup, prevista pel proper dijous 24 d’abril 
té com a objectiu principal la definició del programa d’accions i l’edició 
d’un tríptic informatiu amb les RAONS per la Independència, que serà 
àmpliament distribuït a tota la comarca. Es preveu iniciar les accions el 
mes de maig i així contribuir a eixamplar la majoria social a favor de la 
independència a la nostra comarca.

Territorials de l’ANC del Pla de l’Estany camos@assemblea.cat
fontcoberta@assemblea.cat

santmiqueldecampmajor@assemblea.cat
vilademuls@assemblea.cat

Raons per la INDEPENDÈNCIA - 2a Fase



ESDEVENIMENTS PASSATS 

... 02 d’abril Assemblea comarcal de l’ANC del Pla de l’Estany.

… 05 d’abril Assemblea General a Tarragona amb la concreció del Full de Ruta i presentació dels actes i esdeveniments que marcaran  
  l’agenda entre ara i el dia de la Consulta.

… 10 i 24 d’abril Reunions de la Segona Fase del Cicle de Conferències “Raons per la Independència”.

... 23 d’abril     Parada de Sant Jordi en una diada molt concorreguda i la invitació especial de dos autors de la comarca, en Joan Vergés i  
  en Jaume Fàbrega.

… ENTITATS: noves entitats adherides

CALENDARI DE MAIG
... 07 de maig  Assemblea comarcal de l’ANC a “La Cúpula” de Banyoles (Entrada al costat del Teatre Municipal), a les 20:00h.  

... 10 de maig  Parada de l ‘ANC a la Plaça Major de Banyoles.

... 17 de maig  Parada de l ‘ANC a la Plaça Major de Banyoles.

... 31 de maig  Parada de l ‘ANC a la Plaça Major de Banyoles.

... 04 de juny  Assemblea comarcal de l’ANC a “La Cúpula” de Banyoles (Entrada al costat del Teatre Municipal), a les 20:00h.

Properament informarem de nous actes de “Raons per la Independència”, cal que estigueu molt atents perquè el proper acte 
potser serà molt a prop vostre.

ARA ÉS EL MOMENT DE FER-TE SOCI DE PLE DRET

… Necessitem més que mai el teu suport. S’apropen dates decisives! 

... Ser membre de l’assemblea només són 4 euros al mes (3 euros si ets estudiant o jubilat) i amb això fem molta feina aquí i també a llocs  
 on el missatge de l’ANC és molt important. 

... Fes-te membre i ajuda el teu país.

... Pots omplir la butlleta que trobaràs a la nostra parada o bé a través de la pàgina web www.assemblea.cat/inscripcions

AGRAÏMENTS DEL MES D’ABRIL

Si vols posar un anunci al nostre butlletí o contactar amb Comunicació de l’ANC Pla de l’Estany, el correu és
comunicacioancplaestany@gmail.com
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... FLECA DE CORTS

... AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ
... BAZAR CANARIAS
... BAR PATAGONIA

 Blai Cortada - Clínica Dental
a   Avda. Països Catalans, 23 1er pis
     17820 Banyoles
t   972 570 147

Centre Excursionista de Banyoles
a    c/ Del Puig, 6 -  17820 Banyoles
t    972 575 212
e    info@centreexcursionistadebanyoles.cat
w  www.centreexcursionistadebanyoles.cat


