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CONTEXT 

 Amb la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del poble de 

Catalunya del 23 de gener de 2013, el Parlament va acordar iniciar el 

procés per fer efectiu el dret a decidir del poble de Catalunya.  

 

 L’acord anunciat el 12 de desembre de 2013 sobre la pregunta de la 

consulta i la data del dia 9 de novembre de 2014, així com la petició 

formal a l’Estat espanyol de la delegació de la competència per 

convocar un referèndum per la via de l’article 150.2 de la constitució 

espanyola, són dues fites polítiques que han permès aglutinar una 

majoria parlamentària transversal de dos terços dels escons.  

 

 L’ANC referma el suport a la pregunta i a la data fetes públiques 

pel President de la Generalitat.  

 

Full de Ruta 2014-2015 (Nacional) 
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CONTEXT 

 L’ANC farà tot el que calgui per tal que el procés de secessió 

sigui al més ràpid possible. 

  

 L’ANC considera, però, que la societat catalana ha d’estar 

preparada i disposada a actuar, democràticament i pacífica, en 

qualsevol dels escenaris polítics que es puguin arribar a produir. 

 

 Els projectes aprovats pel Secretariat Nacional, que ara mateix, són:  

 

a) El país de tots  

b) El país que volem  

c) Signa un vot  

d) De la desobediència a la sobirania  

e) De Catalunya al món  

Full de Ruta 2014-2015 (Nacional) 
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TRES LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Full de Ruta 2014-2015 (Nacional) 

Aconseguir o garantir 

una clara majoria social 

per la independència 

Desenvolupar 

progressivament noves 

accions de sobirania i 

desobediència civil 

1 

3 

Internacionalització 

del procés català 
2 
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CINC PROJECTES 

Full de Ruta 2014-2015 (Nacional) 
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Full de Ruta 2014-2015 (Nacional) 

El País 
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De 

Catalunya 
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Comissió de Barris 

Comissió de Taules 

Comissió Gent Gran 

Comissió de Taules 

Comissió el País que Volem 

Comissió de Taules 

Comissió de Sobirania i Mobilització 

Comissió de Comunicació 
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EL PAÍS QUE VOLEM 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – Pla Comissions 

Objectiu 

 

Organitzar diverses formes de participació popular i acadèmica per 

recollir temàtica rellevant del nou estat que volem. 

 

Destinataris: ciutadans compromesos, experts i professionals. 

 

Projecte a 

Mataró 

 

• Creació de la comissió “El País que Volem” per tal d’articuliar 

locament les propostes del projecte. 

 

• Comissió comunicació: Articles quinzenals revista Capgross- 

 

El País 

de Tots

De 
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DE CATALUNYA AL MÓN 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – Pla Comissions 

Objectiu 
 

Internacionalització del conflicte. 

 

Projecte a 

Mataró 

 

S’organitzaran tasques concretes com el repartiment de fulletons 

en anglès pels diferents hotels i càmpings de la zona. 
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DE LA DESOBEDIÈNCIA A LA SOBIRANIA 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – Pla Comissions 

Objectiu 

 

Disposar d’un pla alternatiu en cas que la consulta no es pugui 

celebrar o no se’n reconeguin els resultats. 

 

Recollir un nombre inqüestionable de signatures que mostri 

clarament la voluntat popular- 

 

Projecte a 

Mataró 

 

• Comissió Sobirania i Mobilització- 

• Subcomissió de Sobirania Fiscal i AMI. 

 



Pla Actuació 2014 – ANC Mataró 13 | 

SIGNA UN VOT 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – Pla Comissions 

Objectiu 

 

Disposar d’un pla alternatiu en cas que la consulta no es pugui 

celebrar o no se’n reconeguin els resultats. 

 

Recollir un nombre inqüestionable de signatures que mostri 

clarament la voluntat popular- 

 

Projecte a 

Mataró 

 

•Comissió de Taules: recollida setmanal a les taules. 

 

• Jornada massiva de recollida de signatures. 

 

El País 

de Tots

De 

Catalunya

al Món

Signa 

un Vot
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a la 
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El País 

que 
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EL PAÍS DE TOTS 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – Pla Comissions 

Objectiu 

 

Ampliar la majoria social necessària, favorable a la constitució 

d’un Estat propi. 

 

Destinataris: ciutadans encara no convençuts o no informats i 

entitats locals poc compromeses. 

 

Projecte a 

Mataró 

 

•Comissió Taules Informatives. 

 

• Comissió Barris. 

 

• Comissió Gent Gran 
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COMISSIÓ DE TAULES 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – Comissions 

Precedents i 

Objectius 

 

El novembre del 2012 va endegar un estudi de les diverses característiques dels barris 

de la ciutat (preferències polítiques, ubicació, afluència de públic, etc.) i de les 

possibilitats d’actuar-hi.  

 

El gener del 2013 va iniciar la seva activitat a tots el barris, en campanyes de tres 

mesos de durada. 

 

Partint de la idea d’ampliar la majoria favorable a la independència, la Comissió es va 

proposar: parlar amb la gent que passa pel carrer, il•lusionar i convèncer –o com a 

mínim crear interrogants i dubtes- sobre els beneficis de ser un estat. 

 

Pla Estratègic 

 

Muntar tres Taules Informatives cada setmana (dissabte o diumenge) i visitar amb una 

freqüència mensual cada un dels barris de la ciutat, excepte el Centre (Pl. Santa Anna) 

on s’hi va setmanalment. 

 

Formació del grup de “discurs” : 

• Elaboració plafons informatius taules  

• Elaboració del “Decàleg” el “El País que Volem”.  

 

• Informar projecte “Declara’t a Catalunya” 

 

Necessitats 

 

Calen més persones per ampliar el nombre de taules. Més voluntaris arribarien a més 

gent. Encara n’hi ha molta per convèncer. 

 



Pla Actuació 2014 – ANC Mataró 17 | 

COMISSIÓ GENT GRAN 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – comissions 

Precedents i 

Objectius 

 

•Arribar al màxim nombre de persones grans amb argumentari a favor del procés cap a 
la independència. 

• Identificar temes específics d’interès pel col•lectiu. 

• Recopilar argumentari relacionat amb els temes específics identificats. 

• Incorporar membres a la Territorial de Mataró 

 

Pla Estratègic 

Línia de treball  

• Xerrades - col·loqui a Casals de Gent Gran amb l'objectiu d'explicar “Per què volem 

una consulta, per què votarem sí“. 

Objectius 

• Identificar dubtes o pors del col·lectiu per preparar-ne l’argumentari. 

• Promoure un ambient col·loquial de molta proximitat, evitant el format de 

conferència.  

•Transmetre el convenciment dels membres de l’ANC a les  persones indecises, en 

aquest cas, del col·lectiu de gent gran. 

 

Necessitats 
 A cada sessió hi ha d’haver un moderador i 2-3 ponents. Caldran col·laboradors 

puntuals 
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COMISSIÓ SENSIBILITZACIÓ ALS BARRIS 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – comissions 

Precedents i 

Objectius 

Els ciutadans arribats de l’Estat espanyol els anys 50 i 60 suposen un sector important 

de la població de la ciutat i estan concentrats, en general, en uns determinats barris.  

El 16% del  total  de la població són ciutadans arribat d’altres països ( marroquins, 

sud-americans, xinesos...) 

Tots dos sectors són fonamentals i necessaris  per tirar endavant el procés iniciat cap 

a la independència del nostre país. Per això, la Comissió es proposa els següents 

objectius: 

1- Divulgar (fer conèixer què és l’ANC) 

2- Informar (què s’està fent) 

3- Clarificar (resoldre dubtes que puguin tenir respecte al procés, fer xerrades) 

4- Sensibilitzar (fent xerrades proposades per la pròpia entitat) 

5- Apropar (convidar-los a  participar  en el procés) 

Pla Estratègic 

El treball està pensat per realitzar-lo, de moment, amb les Associacions de Veïns  i 

entitats següents: 

1. AV de Cirera 

2. AV Pla d’en Boet 

3. AV El Palau 

4. AV Camí de la Serra 

5. Hermandad Nuestra Señora del Rocío  

6.  AV la Llàntia 

7. AV Vista Alegre 

 

Col·laboració  amb el col•lectiu SÚMATE 

Necessitats 
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INFORMÀTICA I COMUNICACIÓ 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – comissions 

Precedents i 

Objectius 

 

La Comissió neix l’abril del 2013 amb tres objectius: 

• Comunicació interna (comunicar a socis, generar contingut informatiu, facilitar 

infraestructura a la resta de comissions, vehicular informació entre comissions) 

• Comunicació externa (informar de l’ANC Mataró a gent individual, entitats, mitjans  de 

comunicació) 

• Expansió  (captar nous socis) 

 

Pla Estratègic 

 

Reforçar les actuals línies d’actuació que son: 

 

Xarxes socials (facebook, twitter) 

 Plana web (mataro.assemblea.cat) 

 Mailing a socis 

 Coordinació articles quinzenals al capgross 

 

Tenir present i adaptar les accions comunicatives als 5 projectes de l’ANC 

 

Liderar l’estratègia d’expansió, tant amb accions pròpies com  en coordinació amb la 

resta de comissions. 

 

Necessitats 
Cap de premsa: algú que es relacioni contínuament amb els mitjans de comunicació 

locals 

 



Pla Actuació 2014 – ANC Mataró 20 | 

IMMIGRACIÓ 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – comissions 

Precedents i 

Objectius 

 

Essent conscients que el 16% de la ciutadania de Mataró la formen persones arribades 

de països com el Marroc, La Xina i altres i també que és necessari incorporar aquest 

ciutadans en el procés d'alliberament  del nostre país, neix a la Territorial de l’ANC de 

Mataró, la Comissió d’Immigració amb l'objectiu següent:  

 

• Manifestar la necessitat  d’incorporar aquest sector en el procés.  

• Sensibilitzar aquest sector de la població.  

• Incorporar-lo al procés sobiranista. 

 

Pla Estratègic 

 

• Establir trobades periòdiques amb els col·lectius 

• Consensuar actuacions concretes. 

• Expansió de la Comissió entre el col·lectiu. 

 

Necessitats 
 

Ampliació de la comissió 
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PERMANENT 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – comissions 

Precedents i 

Objectius 

 

Comissió de recent creació formada per  la Coordinadora, la Secretària i un membre 

representant de cada Comissió. 

Objectius principals: 

•Executar allò que s’ha acordat en l’assemblea mensual. 

•Atendre els temes que sorgeixin en el dia a dia. 

•Preparar les assemblees i les reunions comarcals. 

 

Pla Estratègic 
 

Vetllar pel full de ruta d’ANC.  

 

Necessitats 
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EL PAÍS QUE VOLEM 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – comissions 

Precedents i 

Objectius 

 

Proposta de creació en assemblea Juny 2014. Prèviament ja s’havia començat a 

treballar en el grup “Discurs” de la comissió de taules sobre l’argumentari. 

 

Pla Estratègic 

 

Adaptar localment el projecte engegat per ANC.  

 

Coordinació amb la comissió de taules /grup “Discurs”- 

 

Necessitats Incorporació de nous membres 
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SOBIRANIA I MOBILITZACIÓ 

Pla d’Actuació ANC Mataró  2014 – comissions 

Precedents i 

Objectius 

Proposta de Creació en assemblea Juny 2014 com a conseqüència del projecte De la 

Desobediència a la Sobirania 

Els objectius principals són: 

• Mobilitzar els voluntaris de la Via Catalana. 

• Organitzar actes d'àmplia representació social. 

• Organitzar, si s’escau, actes de desobediència civil 

 

Ens aquesta comissió s’integra la subcomissió de “Sobirania Fiscal & AMI”, amb 

l’objectiu de reaccionar davant la injustícia que representa l’espoli fiscal donant 

instruments a la nostra Hisenda Catalana per gestionar els seus tributs. Cal 

incrementar la gent que practica la insubmissió fiscal. 

Pla Estratègic 

Adaptar localment el projecte engegat per l’ANC. L’evolució i tasques d’aquesta 

comissió dependran de l’evolució dels coneixements dels propers mesos així com de 

les possibles crides que pugui fer la ANC a desobediència o accions concretes. 

 

Subcomissió de “Sobirania Fiscal & AMI 

 

• Petició de dictamen al Col•legi d’Advocats de Mataró sobre la legalitat del 

procediment d’ingrés dels impostos estatals a la Hisenda Catalana. 

• Aconseguir la major informació possible al voltant del procés d’insubmissió fiscal. 

• Identificació d’aliances, d’entitats, associacions, gremis i altres col•lectius als quals 

caldrà convèncer perquè ajudin en la tasca de la insubmissió fiscal. 

• Trobades amb l’Ajuntament de Mataró. 

• Potenciar projecte “Declara’t a Catalunya” 

Necessitats 
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