
DECLARACIÓ DE REUS 
 
L'Assemblea Territorial de l'ANC  a Reus, després dels darrers esdeveniments i acords polítics 
entorn al procés d'independència de Catalunya DECLARA: 
 

QUE l'Assemblea Nacional Catalana, conjuntament amb la resta de forces independentistes 
de la Societat Civil organitzada, no pot renunciar a seguir sent el motor de la Independència 
del nostre país. No ens conformem a passar a un segon pla ni a deixar en mans dels partits 
polítics el lideratge d'aquest procés, que va nàixer des del poble de Catalunya i per al poble 
de Catalunya, destinatari final i únic i legítim garant del procés. 
 
QUE els adherits i simpatitzants de l' ANC de Reus per la Independència estem 
profundament decebuts pel paper adoptat pels representants dels partits polítics a partir del 
9N2014, pel lamentable espectacle que ens han ofert amb els seus interessos partidistes, 
egoistes i molt allunyats de l'alçada de mires i del sentit d'Estat que el poble de Catalunya 
els reclama. Amb la seva actitud han generat desencís, tensió i incertesa, essent indignes 
representants dels anhels de llibertat, generositat i compromís que la ciutadania catalana els 
ha lliurat amb el mandat inequívoc i ferm de ser guiada cap a la Independència. 
 
QUE, per dignitat i coherència, no volem majors concessions als representants dels partits 
polítics independentistes dels que estàvem disposats a fer davant l'Estat Espanyol en la 
passada campanya "Signa un vot"¨. 
 
QUE, d’acord amb aquell full de ruta, un cop superada la primera fase en què s’ha fet 
efectiva la negativa de l’Estat Espanyol  de no permetre la celebració d’una consulta legal o 
referèndum i havent estat constatada la no admissió dels resultats del procés participatiu 
que la va substituir, considerem que el camí a seguir és la celebració d’unes eleccions 
plebiscitàries  en què el poble de Catalunya faculti els seus REPRESENTANTS ELECTES 
perquè DECLARIN UNILATERALMENT LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, tal i com 
explicita i empara el Dret Internacional" 
 
QUE, davant la imminent cita amb les urnes a les eleccions municipals convocades pel 
proper 24 de maig 2015, l' AT de l'ANC Reus per la Independència declara que la seva 
vinculació efectiva en aquestes eleccions només serà possible si es plantegen com una 
primera volta de les eleccions plebiscitàries del 27S2015. 
 

i, d'acord amb aquesta declaració, i com ANC, en representació  de la societat civil compromesa 
amb el procés d’Independència de Catalunya, dels partits a favor de la Independència que concorrin  
a les eleccions municipals DEMANA: 
 

QUE sense dilacions mostrin un posicionament actiu i decidit, que expliquin de forma 
engrescadora el nostre projecte nacional, que iniciïn d'una vegada la campanya perquè el 
27S2015 el poble de Catalunya assoleixi en mandat democràtic l'accés definitiu a la seva 
Independència, que es coordinin per fer-ho, i que proposin un full de ruta comú per l'endemà 
del 27S2015. 
QUE no només incorporin al seu programa electoral el punts programàtics que proposa 
l'ANC sinó, i sobretot, que els facin efectius des de l'endemà de la constitució de les noves 
Corporacions Municipals i comarcals signant i ratificant la seva pertinença a l'AMI i 
demostrant amb accions,  no només amb gestos buits de contingut, el seu compromís amb 
el projecte de construcció a Catalunya d'un Estat propi. 
 

Coherent amb aquesta declaració, la territorial de l’ANC Reus per la Independència, al seu 
Secretariat Nacional  PROPOSA: 
 

QUE no sigui reconegut cap més full de ruta que aquell que surti de l'Assemblea Nacional 
Catalana i referendat el 12 d'abril 2015 en la propera AGO, amb el que volem concórrer, 
arribat el cas, a presentar-nos a les eleccions del proper 27S en una candidatura unitària i 
de país, conformada per persones representatives de la gran riquesa i transversalitat de la 
nostra societat civil i impulsada per la mateixa ANC. 

 
Reus, 24 de febrer de 2015. 
 


