
Moció de suport a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC)

El nostre país afronta una conjuntura política i social decisiva. Gràcies a la mobilització
d’una part important i significativa de la població de Catalana, ICV-EUiA, ERC, CiU, tres
diputats del PSC i la CUP, és a dir, tres quartes parts del Parlament de Catalunya, han
assumit (obligats per la voluntat popular) el compromís de convocar el 9 de novembre una
consulta sobre el futur polític del país.
En  contraposició,  el  govern  i  la  majoria  de  partits  polítics  espanyols  han  manifestat
reiteradament i  de forma explícita l’oposició radical a permetre que les catalanes i  els
catalans es manifestin democràticament i pacífica. D’una o altra manera, tenen la intenció
d’impedir  l’expressió  lliure  del  poble  català;  negar  les  urnes  tant  als  que  volen  la
independència com als que no. 
L’espiral de tensió promoguda per l’Estat espanyol augmenta un grau cada dia que passa;
l’estratègia és evident i ben planificada: de les declaracions de membres del Govern i de
partits polítics espanyols de l’oposició sobre la il·legalitat de convocar una consulta a la
criminalització dels actors que la promouen. 
En aquest salt qualitatiu, l’Estat espanyol ha comptat amb el suport disciplinat dels mitjans
de comunicació estatals. Les il·legalitzacions antidemocràtiques a l’Estat sempre han anat
sempre  precedides  de  la  creació  d’estats  d’opinió,  en  què  els  grans  mitjans  de
comunicació han jugat un paper clau a l’hora d’assaonar el terreny per fer digerible entre
la població la intervenció desbocada de la justícia. Els precedents a l’Estat espanyol són
abundats. Per això cal adoptar les cauteles pertinents i, encara més, si tenim en compte
que l’últim embat no prové de mitjans de comunicació caracteritzats per l’anticatalanisme
furibund,  sinó  per  un  diari  com  El  País,  adscrit  teòricament  a  posicionaments
progressistes i d’incidència en sectors socials afins a la defensa de les llibertats civils i
polítiques. 
El passat 19 de març, el diari El País va publicar una editorial titulada Un golpe de mano
en què s’enviava el missatge que l’Assemblea Nacional de Catalunya allò que promou no
és res més que un cop d’estat. Unes acusacions gravíssimes que no perseguien altra
cosa  que  aplanar  el  camí  a  l'organització  ultradretana  “Manos  Limpias”.  Més  enllà
d’aquesta incitació,  el  més greu, però, del  posicionament del diari  El País és el  clima
d’opinió que genera al voltant de la convocatòria de la consulta el proper 9 de novembre,
perquè la  ubica fora de la  legitimitat  democràtica i  la  situa directament en l’àmbit  del
colpisme antidemocràtic. I no només això, sinó que delimita l’imaginari que qualsevol actor
polític  o  social  que  promogui  o  defensi  la  celebració  de  la  consultat  es  posiciona
directament en l’àmbit de la il·legalitat i, per tant, susceptible de patir les conseqüències
jurídiques que calgui, ja sigui la il·legalització o l’empresonament.  
Després de setmanes de rumors i  atacs, el  24 de març “Manos Limpias” va demanar
il·legalitzar l’ANC per associació il·lícita, provocació a la sedició i malversació de cabals
públics. La denúncia es presenta contra la presidenta de l’ANC, Carme Forcadell.
L’ANC, amb més de 30.000 socis i sòcies, ha organitzat actes tan multitudinaris com la
manifestació de l’onze de setembre de 2012, el Concert per la Llibertat, la recollida de
signatures de la campanya “Signa per un vot per la independència” o la cadena humana
de l’onze de setembre de 2013., sempre caracteritzats per tenir un tarannà democràtic i
pacífic.
No  és  propi  d'una  societat  democràtica  que  una  organització  que  fomenta  que  els
ciutadans i ciutadanes d’aquest país puguin decidir el seu futur sigui tractada com una
organització terrorista per part d'algunes associacions i institucions espanyoles. Queda al
descobert, una vegada més, la cara poc democràtica i intolerant de l’estat Espanyol.



Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS

Primer.- Rebutjar  les  actituds  amenaçadores  i  criminalitzadores  contra  els  moviments
polítics i socials que de manera pacífica i democràtica treballen perquè el 9 de novembre
es convoqui una consulta a Catalunya sobre el futur polític del país. 
Segon.- Mostrar la solidaritat i el suport a l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) així
com a tots els moviments socials i polítics que treballen per garantir la celebració de la
consulta el proper 9 de novembre.
Tercer.- Instar  al  Govern de la  Generalitat,  al  Parlament de  Catalunya,  al  Govern  de
l’Estat i  al  Congrés del  Diputats a fer respectar la llibertat  d’expressió,  de reunió i  de
manifestació.
Quart.- Notificar aquests acords a l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), a la mesa
del Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya, a l'Associació de Municipis de Catalunya (AMC), a l'Associació de Municipis
per la Independència (AMI), a la mesa del Congrés dels Diputats, a tots els grups polítics
amb representació al Congrés dels Diputats i a la delegació catalana dels diaris El País,
El Mundo, La Razón i l’ABC.


