
 

 

Síntesi del procés que ha conduït a la redacció del document de treball: 

Full de ruta unitari del procés sobiranista català 

En el punt 3 de la presa de posició de la Declaració de setembre de l’ANC, 

aprovada en el plenari del Secretariat Nacional del passat 13 de setembre 

de 2014 dèiem: 

3.- Fem una crida a totes les organitzacions socials i polítiques favorables a 

la celebració d’aquesta Consulta perquè constituïm la Taula de forces 

polítiques i socials per l’Estat propi. Ara és el poble de Catalunya l’actor i 

garant d’aquest procés mitjançant les seves organitzacions polítiques i 

socials i les seves institucions.  

Aquesta Taula es va constituir de manera gairebé immediata, si bé per una 

decisió acordada entre tots els membres que la componien, es va arribar a 

l’acord de no fer-la pública. L’objectiu era permetre que s’hi pogués fer un 

treball discret i reservat sense cap mena de pressió externa. 

En aquesta Taula hi han participat tots els partits polítics favorables al dret 

a decidir (els que van signar l’acord per la data i la consulta), a més 

d’Òmnium, AMI i la pròpia ANC. En general, les reunions de treball han 

tingut una periodicitat setmanal. En les darreres setmanes s’hi van 

incorporar els representants del Moviment d’Esquerres (MÉS). 

El paper de la Taula va ser decisiu per poder refer la unitat esquerdada 

després de la prohibició per part del TC de la consulta del 9N. Les reunions 

de la Taula van contribuir de manera decisiva a l’èxit del procés 

participatiu del 9N.  

Més enllà de refer la unitat d’acció de cara al 9N, des del primer moment 

els treballs de la Taula es van centrar en aconseguir un Full de ruta comú 

en què es visibilitzés la unitat d’acció de les forces polítiques partidàries 

del dret a decidir en relació al procés electoral i postelectoral.   



 

 

Des de l’ANC érem conscients que, tal com dèiem en la Declaració de 

Cornellà:  Aquest enfortiment (el de la unitat) ha de ser el resultat d’un 

treball col·lectiu que persegueixi la cerca dels punts de coincidència i 

comenci per definir el “què” i el “com” per decidir, a continuació, el “quan” 

i només en última instància el “qui”. 

Tot seguit, doncs, us presentem el resultat de la feina feta durant les 

intenses reunions mantingudes en els tres darrers mesos: el Full de ruta 

unitari del procés sobiranista català.  

Cal remarcar que aquest document no és el Full de ruta de l’ANC, ni 

tampoc el de cap de les forces polítiques representades a la Taula. És el 

resultat de setmanes de treball per aconseguir arribar a un ampli consens 

amb l’objectiu de vertebrar una gran majoria política que assumeixi 

aquest full com a propi. 

Aquest Full de ruta és un document de treball que, a partir d’ara, s’enviarà 

als membres de les diferents organitzacions. En cap cas es tracta de fer-hi 

esmenes, perquè el document és fruit d’un ampli acord, sinó que ens el 

puguem fer nostre, enriquint-lo si cal, i convertint-lo en l’element clau de 

la unitat d’acció entre les forces polítiques i socials. 
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