
ALS SOCIS DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA 
 

 

Els darrers mesos, l’ANC està paralitzada pel que fa al seu discurs i les seves accions, fet 
que li està fent perdre el lideratge dins la societat catalana. Principalment, s’han detectat les 
següents mancances en l’activitat orgànica de l’ANC: 
 
1 La presidència de l’ANC: malgrat que la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, manté un 
discurs clar quant a la unilateralitat, no ho demostren ni les accions ni les propostes que 
presenta l’Assemblea. 
 
2 El Comitè Permanent del Secretariat Nacional

1
: s’està constatant que les actuacions i 

les decisions dels membres del Comitè Permanent del Secretariat Nacional coincideixen 
amb els postulats de partits i aquest fet és una de les causes de la inacció de l’entitat.  
 
3 El Secretariat Nacional de l’ANC: el Secretariat Nacional ha perdut la seva sobirania i 
s’ha convertit en un òrgan sense poder real. Se l’ha buidat de contingut cosa que incompleix 
de forma flagrant amb els Estatus i la normativa organitzativa de l’ANC. Actualment sembla 
supeditat al Comitè Permanent i està deixant d’actuar de forma assembleària per fer-ho 
d’una forma piramidal, assimila, així, el funcionament dels partits tradicionals, on el CP 
dictamina i les comissions executen. 
 
4 Les comissions de treball del SN: en aquests moments la gran majoria de comissions de 
treball estan paralitzades pels que fan seguidisme de partits polítics i pels que esperen rebre 
ordres del Comitè Permanent i són inoperants. Ens trobem que els secretaris nacionals 
veritablement independents s’estan donant de baixa per la dificultat que tenen per participar-
hi i s’està perdent el potencial de treball i la implicació de bons membres del SN. 
 
En resum, l’actual situació de l’ANC és absolutament contrària als principis fundacionals de 
l’ANC i s’incompleix clarament els Estatuts i els principis aprovats en les diferents AGO. El 
SN està perdent la seva funció i la llibertat d’acció, està supeditat al Comitè Permanent que 
fa seguidisme de les consignes dels partits.  
 
Aquests fets són especialment greus si tenim en compte que l’article 2.4 dels estatuts de 
l’ANC estableix expressament que l’Assemblea Nacional Catalana es mantindrà totalment 
independent de qualsevol partit polític. Per tot això: 
 
Ens adrecem als socis de l’ANC per demanar el seu suport per sol·licitar formalment, i 
d’acord amb l’article 15 dels Estatuts de l’ANC, la convocatòria d’una Assemblea 

General Extraordinària amb els següents punts a votar en l’odre del dia: 
  
1. Modificació de l’Article 18 Apartat 72 dels Estatuts en la forma d’addició i afegir: “Cap 
secretari nacional amb militància a partit polític podrà ser membre del Comitè Permanent. 
Aquesta incompatibilitat per militància queda delimitada als 3 anys anteriors a les eleccions 
al SN i fins a la fi del mandat.” 

2. Convocar eleccions anticipades al Secretariat Nacional que segons els terminis 
indicats als Estatuts són d’un màxim de 30 dies després de la seva aprovació. 

3. Si el 1r punt queda aprovat, la seva aplicació seria immediata, i s'hauria de formar el 
CP segons el descrit al nou Article 18, Apartat 7. (En el cas d’aprovar-se el 2n punt aquest 3r 
cau i no es vota.). 

 
 
 
(1) El Comitè Permanent (CP) està format pels 4 càrrecs orgànics i els coordinadors de les diferents comissions 

(2) L’Article 18 Apartat 7 diu “És incompatible ser membre del Secretariat i tenir un càrrec públic o polític 
rellevant, d’acord amb el que s’estableixi en el Reglament de Règim Intern”. 
 


