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INDEPENDÈNCIA ÉS LLIBERTAT, 

CATALUNYA NOU ESTAT 
 

 
1. POSICIONAMENT DE L’ANC DAVANT LES ELECCIONS DEL 25N 

 
 

• QUE CAP VOT INDEPENDENTISTA ES QUEDI A CASA 
• VOTEM PARTITS QUE ES POSICIONIN CLARAMENT PER L’ESTAT 

PROPI 
 
 
Estem a les portes d’escollir un nou Parlament de Catalunya i hi ha raons 
molt importants per a pensar que en aquest nou Parlament es debatrà el 
futur de la nació catalana; haurem de decidir entre dos models 
antagònics de país: continuar essent una autonomia subordinada a les 
ordres d’un Estat Espanyol centralitzador, que retalla les llibertats 
democràtiques i escanya econòmicament totes les possibilitats de 
progressar dels catalans, o emprendre el camí de la recuperació de la 
nostra independència política, de la llibertat, la dignitat, la 
democràcia de base i la justícia social, apostant per fer de 
Catalunya un nou estat d’Europa. 
 
El nostre vot legitimarà tot el procés posterior. Això és el que haurem de 
tenir ben present quan estiguem davant de l’urna de votació. El 25N 
tothom ha d’anar a votar, cap independentista es pot abstenir. No es pot 
distreure cap vot, tots han de servir per reforçar les opcions de la 
llibertat i l’Estat propi. En aquestes eleccions el vot útil passa per les 
opcions amb visió de futur, per les opcions que es comprometen a 
avançar cap a l’Estat propi. 
 
 

PER QUÈ NECESSITEM ESDEVENIR UN NOU ESTAT DEL MÓN 
 
 

Per dignitat nacional hem de defensar la nostra llibertat, avançant en 
el nostre procés d’independència. Hem de dir prou a la submissió i al 
maltractament continuats en els àmbits econòmic, social, cultural i 
lingüístic. Hem de dir prou a les campanyes insidioses que, des dels 
mitjans de comunicació i els mitjans institucionals i polítics, estan 
escampant l’odi i la mentida contra Catalunya, i ho hem de dir de manera 
ferma, clara, tranquil·la i pacífica. 
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Per radicalitat democràtica, catalans i catalanes tenim tot el dret a 
exercir democràticament el dret d’autodeterminació. A l’Europa del segle 
XXI ningú pot oposar-se a la regeneració democràtica, ni a la nostra 
participació en la construcció del nostre Estat. 
 
Per justícia social, la crisi econòmica, política i social que vivim està 
mostrant la cara més amarga de la nostra societat, retallant drets i 
prestacions socials, abocant milers de famílies a la precarietat, a 
l’exclusió i a la pobresa. Necessitem un nou Estat que ens permeti 
millorar el nostre benestar i ens garanteixi un país més just, més 
pròsper i més sostenible. 
 
 
Per tot això, demanem a tots els partits que concorrin a les properes 
eleccions que subscriguin els següents punts en el seu programa 
electoral: 
 
 

1. La sobirania de Catalunya resideix en el poble català. El poble 
català és qui ha de ser consultat a l’hora de decidir la relació 
política que vol establir amb la resta de pobles i Estats del món. 
 

2. Ens posarem a treballar immediatament perquè, en la propera 
legislatura, Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa. 

 
3. Treballarem conjuntament amb la resta de grups polítics perquè el 

procés de constitució del nou Estat independent sigui el més 
consensuat possible i esdevingui l’Estat de tots els catalans i 
catalanes. 

 
 
 
 
 

DEMOCRÀCIA, JUSTÍCIA, LLIBERTAT 
CATALUNYA NOU ESTAT 
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2. IDEES BÀSIQUES QUE HEM D’EXPLICAR, REFORÇAR I DIFONDRE 
 
 
Durant les properes setmanes hem de treballar sobretot dues idees bàsiques: 
 

ü CAP VOT INDEPENDENTISTA ES POT QUEDAR A CASA 
 

• Hem de fomentar la participació dels independentistes, hem de 
convèncer els abstencionistes i els partidaris de fer vot nul, que 
aquesta vegada el vot pot ser determinant per al futur del 
nostre país. 

 
• Aquestes eleccions al Parlament de Catalunya no són unes 

simples eleccions autonòmiques com les 9 anteriors (entre 1980 
i 2010). 

 
• Aquestes eleccions, indirectament, seran plebiscitàries ja que 

per primera vegada els resultats ens permetran saber 
quantitativament quin suport té el nostre objectiu: convertir 
Catalunya en un nou Estat d’Europa, un Estat independent com 
ho són Holanda o Dinamarca. 

 
Per això, tots els independentistes hem d’anar a votar. 
 
 

ü CAL VOTAR PARTITS QUE ES POSICIONIN CLARAMENT PER 
L’ESTAT PROPI INDEPENDENT 

 
• En aquesta fase hem de treballar per fer clarament visibles les 

diferències entre posicions i actituds democràtiques i posicions i 
actituds poc democràtiques o antidemocràtiques. 
 

• Així mateix també hem de fer visible la línia que separa les 
posicions sobiranistes i/o independentistes de les unionistes-
espanyolistes. En aquesta fase, des de l’ANC, hem de treballar 
per mantenir la unitat d’acció entre totes les opcions que, des 
de posicions democràtiques, defensen la independència i/o el 
dret d’autodeterminació, el dret del poble català a decidir 
lliurement el seu futur. 

 
• Tots els partits o coalicions que us indiquem a continuació ens 

han manifestat per escrit la voluntat d’incloure en el seu 
programa, ja sigui explícitament o implícitament, els tres punts 
que els vam fer arribar i que trobareu a la pàgina 4 d’aquest 
document: CiU, CUP, DC, ERC, ICV-EUA, Rcat i SI 

 
• Tots ells han personalitzat el redactat i alguns ens han informat 

que,  en el seu programa, els desenvolupen àmpliament o els 
concreten més. 
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• No hem rebut, per ara, cap resposta del PSC-PSOE ni del PPC ni 
de C'S 

 
• Cal que cadascú es llegeixi atentament els programes de cada 

formació i decideixi lliurement a qui dóna el seu vot. 
 

• Tots els vots als partits o coalicions que han manifestat el seu 
compromís de treballar per a l’alliberament nacional seran útils, 
fins i tot en el cas que alguna formació no aconsegueixi obtenir 
cap escó, perquè ens permetran quantificar el suport que tenen 
les opcions que aposten per a la independència. 

 
• L'ANC en el seu conjunt no dóna suport a cap partit o 

coalició en concret, el dóna a tots els que es manifestin 
disposats a treballar a favor de l’Estat propi. Per això, les 
assemblees territorials i sectorials i els seus càrrecs electes no 
han de donar tampoc suport explicit a cap partit o coalició. En 
cap cas els membres de l’ANC poden donar suport a cap partit o 
coalició en nom de l’ANC. 

 
 
 

3. QUÈ CAL REFORÇAR DURANT LES PROPERES SETMANES 
 
 

Missatges claus que hem de transmetre i reforçar: 
 
 

• INDEPENDÈNCIA ÉS LLIBERTAT  
• INDEPENDÈNCIA ÉS MODERNITAT I PROGRÉS 

 
• Volem un Estat per RADICALITAT DEMOCRÀTICA 
• Volem un Estat per JUSTÍCIA SOCIAL 
• Volem un Estat per recuperar la DIGNITAT i la LLIBERTAT 
• Volem un Estat basat en els principis de DEMOCRÀCIA, 

JUSTÍCIA I LLIBERTAT 
 

• Volem un Estat per recuperar la plena sobirania, la capacitat, 
que durant més de 700 anys havíem tingut, de gestionar 
lliurement els nostres recursos i d’organitzar-nos com més ens 
convingui. 

 
• Volem un Estat integrador, respectuós amb les minories i amb 

els drets individuals de les persones (Drets Humans) i amb els 
drets col·lectius dels pobles, on ningú sigui marginat ni humiliat 
per la llengua que parla, ni pel seu origen, ni per la seva opinió, 
ni pel sexe, ni per la seva orientació sexual. Un Estat on tots els 
ciutadans i ciutadanes que hi visquin tinguin els mateixos drets i 
els mateixos deures. 
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• Volem un Estat per poder gestionar millor situacions com 
l'actual crisi econòmica: els Estats petits són més eficients, més 
flexibles, més propers al ciutadà, més humans, més flexibles i 
tenen més capacitat de resposta. 

 
• Construir un nou Estat és l'honor més gran que pot tenir un 

poble. Tindrem la possibilitat de construir-lo entre tots. 
 

 
 

4. EN QUÈ HEM DE CENTRAR ELS NOSTRES ESFORÇOS 
 

 
• Fer actes a tots els barris i a determinats col·lectius per 

desmuntar les pors i les amenaces (al web, a 
Documents/Recursos d’extensió i dinamització hi anirem penjant  
material i documents que us hi podran ajudar). 
 

• Adreçar-nos prioritàriament als següents col·lectius: gent gran, 
mestresses de casa, joves entre 18 i 25 anys. 

 
• Cal pentinar a fons la i fer un treball intens a la Regió 1, 

especialment la zona de l’àrea metropolitana (cinturó roig). 
 

• Contactar amb el teixit social, sindical, empresarial i comercial 
de cada municipi (tant els sindicats com els empresaris són 
necessaris per avançar cap a la independència). 

 
• Explicar els avantatges que, des de tots els punts de vista i a 

llarg termini, suposarà per a tots tenir un Estat propi i 
independent, sense, però, amagar les dificultats i reptes inicials 
(és a dir sense fer demagògia) 

 
• Convèncer els amics, familiars i coneguts que cal anar a votar i 

que cal votar les formacions polítiques que s’han posicionat a 
favor de l’Estat propi. 

 
• Treballar perquè el resultat de les eleccions sigui 

aclaparadorament favorable a l’Estat propi independent. 
 

• Treballar també perquè al proper Parlament hi hagi una àmplia 
majoria de diputats i diputades favorables a treballar per l’Estat 
propi. 
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5. QUÈ HEM D’EVITAR 
 
 

Hem d’evitar sobretot: 
 

• Caure en les provocacions. 
• Els retrets, les crítiques i desqualificacions dels que naveguem 

en el mateix vaixell cap a la llibertat. 
• Ressaltar el que ens separa (cal ressaltar el que ens uneix: 

només units podem arribar al final del viatge). 
• Plantejar debats fora de temps (ara toca unir els esforços de 

tots els partidaris del dret a l’Autodeterminació, del dret a 
decidir, i posar les condicions perquè, quan l’exercim, l’opció de 
l’Estat independent guanyi per golejada). Hi ha qüestions que 
evidentment ens les haurem de plantejar, però més endavant. 
Cada cosa té el seu temps. 

• Fer demagògia (cal se conscients de les dificultats i també dels 
sacrificis que haurem de fer inicialment, remarcant sempre, 
però, que per dificultats que hi hagi, difícilment podran ser gaire 
pitjors que el futur que ens espera si seguim com ara). 
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6. EXEMPLE DE CARTELL 
 

 


