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1.S’aprova per unanimitat la “Declaració de maig” 

en què es manifesta, entre d’altres aspectes: a) la 

condició de subjecte polític i jurídic sobirà que té 

el poble català, b) que la sobirania significa per a 

nosaltres poder decidir lliurement sobre els 

lligams que ens uneixin amb la resta de les nacions 

del món, també amb Espanya i c) que per a la 

salvaguarda dels drets del poble català, volem 

viure en un estat català sobirà, al més aviat 

possible. 

2.Es debat i s’aprova el pressupost de diferents 

accions massives que promou l’ANC i que tindran 

lloc en els propers mesos, com a eines de 

participació cívica de l’independentisme per 

mostrar a tothom la voluntat del poble català 

d’esdevenir un nou estat del món. Properament, 

s’informarà puntualment d’aquestes accions en el 

temps i la forma més adequades. 

3.Es debat i s’aprova per unanimitat iniciar 

immediatament un procés de mediació entre totes 

les parts implicades en diversos conflictes, que 

resolgui de la manera més ràpida i eficaç possible 

les diverses impugnacions i altres demandes entre 

membres de la pròpia ANC. 

4. Com a mecanisme complementari, també es 

posarà en marxa un arbitratge ad hoc si algun dels  

 

Processos de mediació no fos acceptat 
voluntàriament per totes les parts implicades. 
Aquesta mediació implica la paralització temporal 
dels procediments instructors i sancionadors 
oberts, fins a la finalització de la mediació o de 
l’arbitratge. 
 
5.Es debat i s’aprova encarregar a la Junta 

electoral que reguli i apliqui la normativa 

complementària sobre les eleccions en relació 

amb el vot anticipat, la participació dels candidats 

en els actes ordinaris de l’ANC i altres aspectes 

pràctics. Atès que no es pot paralitzar l'activitat i 

d’acord amb el Full de Ruta de l'ANC, per àmplia 

majoria s'insta la Junta Electoral a autoritzar la 

realització de totes les activitats ordinàries 

previstes per les assemblees i aquelles necessàries 

per a tirar endavant totes les accions i activitats 

del Full de Ruta i del pla d'acció que se'n deriva, 

així com autoritzar tots els membres de l'ANC, 

siguin o no candidats, a participar-hi. S’aprova que 

les eleccions al SN se celebrin el dia 8 de juny 

proper, com a molt tard.  

6.S’informa al Secretariat sobre l’auditoria externa 

demanada pel SN sobre l'organització i gestió 

econòmica de l'acte de constitució de l'ANC. Les 

principals conclusions a què han arribat els 

auditors són les següents: 

 

Resum dels acords presos pel Secretariat Nacional 

de l’ANC, 11 de maig de 2013 

 

http://www.assemblea.cat/
https://www.facebook.com/pages/Assemblea-Nacional-Catalana/198428810206037
http://twitter.com/#%21/assemblea


 
 
 
 
 
 

Comunicat de la sectorial d’immigració de l’ANC 
sobre l’ordre d’expulsió contra Noureddine Ziari 

La Sectorial d’immigració de l’Assemblea Nacional 

Catalana, davant de la detenció i l’ordre d’expulsió 

conseqüent decretada pel CNI espanyol, 

manifesta el seu rebuig més categòric a aquesta 

actuació arbitrària i d’absolut abús de poder. 

El proppassat 3 de maig el ciutadà Noureddine 

Ziani fou acusat per les autoritats espanyoles de 

posar en perill la seguretat de l’estat, de ser agent 

Les provocacions continuades i l’hostilitat a la qual 

massa sovint estem exposats els catalans, la 

desarticulació del nostre autogovern, la submissió 

a un espoli fiscal sense fi ni condicions que ens ha 

dut a una situació semicolonial i d’empobriment 

global de les classes populars i mitjanes ens han 

convençut que el moment actual és un punt de no 

retorn en el qual tenim l’obligació d’expressar 

d’una forma clara la nostra voluntat col·lectiva. 
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de serveis secrets d’un país estranger i de 

pertànyer a un moviment fonamentalista islàmic. 

Aquestes acusacions són contradictòries i poc 

coherents. La part actora no ha facilitat cap prova 

tot i la insistència de la defensa, a la qual s’exigeix 

presentar al·legacions en un termini de 48 hores, ja 

exhaurit a data d’avui. 

Llegeix el comunicat complet a 

http://assemblea.cat/?q=node/4659 

 “Puede transformar su vida privada y laboral en 

sólo siete minutos al día”. Si esta frase le hace 

seguir leyendo, ya sabe que está atrapado. 

Un boletín informativo compite con muchas 

distracciones para captar la atención del lector. Por 

tanto, es importante que las dos primeras frases 

de un artículo enganchen a dicho lector. Y, como 

ese gancho creará expectación, el artículo necesita 

justificarse por el uso del gancho o el lector se 

sentirá manipulado. 

Además del gancho, el artículo necesita un título 

que sea breve, conciso y claro. Aparte de estas 

características especiales, el título atrae la atención 

si es importante, despierta la curiosidad y tiene 

Per tant, l’Assemblea Nacional Catalana, en tant 

que organització civil transversal i independent 

del poble de Catalunya, manifesta: 

Llegeix la declaració completa a: 
http://assemblea.cat/?q=node/4610 

a)En l'organització de l'Assemblea General del 10 

de març de 2012 no es va produir cap irregularitat 

econòmica de la qual se'n derivin responsabilitats, 

ni civils ni penals. 

b)Sí que es van produir diversos errors de gestió 

comptable i de procediment en el compliment de 

la normativa de la pròpia ANC. Tot i així no s’ha 

observat mala fe en els fets referits, sinó tan sols 

l'ànim de garantir que l’acte del Sant Jordi fos un 

èxit de participació, cosa que efectivament va ser. 

c)En l’auditoria es diu que la responsabilitat dels 

errors detectats és col·lectiva, col·legiada, de la 

Comissió d’actes ampliada i es proposa que les 

persones que hi van tenir responsabilitats restin  

apartades per un període d’un any de qualsevol 

càrrec o funció relacionats amb cap mena 

d’activitat de caràcter econòmic o de contractació 

de serveis o de béns, o que impliqui la presa de 

decisions amb repercussions econòmiques. 

d)S’assenyala també la necessitat d’aplicar 

mecanismes d’autocontrol en la gestió comptable, 

com ja s’ha dut a terme des de l’inici d’aquest 

Secretariat. 

7.El Secretariat Nacional exhorta tots els associats 

i simpatitzants independentistes a expressar d’una 

manera pacífica, democràtica i cívica la voluntat 

d’assolir la independència de Catalunya 

mitjançant la participació activa en totes i 

cadascuna de les campanyes i les accions que 

promou, i promourà, l’ANC, en els propers mesos.  

1.  

 



Programa de la setmana 
Ràdio La Mina aquest dimecres dia  15 de maig de 
2013, de 7 a 8 del vespre, tindrà com a invitat del 
programa  “dos i dos no fan quatre...Parlem-ne” a 
Ghassan Saliba, responsable del Departament de 
Migracions de la CONC. 
 
Parlarem del moviment obrer i el dret a 
l’autodeterminació o el dret a decidir dels pobles. La 
història de CCOO com a sindicat nacional i de classe, i 
la resolució de l’últim congres de la CONC sobre el 
dret a decidir avalen aquest posicionament. I, ho 
farem, com sempre, contrastant opinions  perquè  
volem assolir una visió el més complerta possible 
d’aquest tema tan determinant pel nostre present i 
futur com a nació. 
 
Aquest programa es realitza amb la col·laboració de 
l’Assemblea Nacional Catalana i de Sobirania i 
Justícia. 
 
Ràdio La Mina, 102.5 FM, i també en directe per 
internet 
 
http://radiolamina.blogspot.com.es/ 
http://es.clover.fm/11344-radio-la-mina-1025.html 
http://tunein.com/radio/Radio-La-Mina-1025-
s88554/ 
http://www.ivoox.com/escuchar-online-radio-
mina_tw_2034_1.html 
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Aquesta setmana a Vull una resposta:  

El model sanitari català 
 
Convidats: 
 
Doctora Helena Ris, directora general de la Unió 
Catalana d’Hospitals 
 
Doctor Miquel Traveria, metge de família 
 
Darrers programes emesos: 
 
8/05/2013 Sobirania fiscal 
1/05/2013 Com Catalunya pot arribar a ser un Estat. 
El cas del Quebec. 
24/04/2013 Economia verda 
17/04/2013 Finançament 
10/04/2013 Educació 
27/03/2013 La deuríem de control 
20/03/2013 L’Assemblea Nacional Catalana 
13/03/2013 La historia: un argument més 
6/03/2013 La immigració i el nou Estat 
27/02/2013 Vot sobiranista i unionista 
 
Tots els programes de Vull una resposta els pots 
veure a: 
http://etv.xiptv.cat/vull-una-resposta 
 
i també al canal de Youtube de l’ANC 
http://www.youtube.com/user/ASSEMBLEAvideo 

Vull una resposta 
Cada setmana a ETV Llobregat i     

a la XTDIP 
 

http://radiolamina.blogspot.com.es/
http://es.clover.fm/11344-radio-la-mina-1025.html
http://tunein.com/radio/Radio-La-Mina-1025-s88554/
http://tunein.com/radio/Radio-La-Mina-1025-s88554/
http://www.ivoox.com/escuchar-online-radio-mina_tw_2034_1.html
http://www.ivoox.com/escuchar-online-radio-mina_tw_2034_1.html
http://etv.xiptv.cat/vull-una-resposta
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Exposició 

Dubtes?? La Catalunya 
del demà 

Des de l’Assemblea Territorial d’Artés per la 
Independència ens recorden que tenen la seva 
exposició a disposició de totes les AT I AS 
 
Poden fer-ne còpies per a tothom que en vulgui a un 
preu raonable dins de la màxima qualitat. 
 
 Cada còpia té un preu de compra de 450€, tot a 
punt per exposar-la 
 
El lloguer continua valent 25€ 
 
La intenció és que les sectorials o territorials que la 
comprin la puguin deixat també sense excedir aquest 
preu de lloguer màxim de 25€, i així se’n pugui fer 
encara més difusió. 
 

El contacte és artes@assemblea.cat 
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En el context de la greu crisi econòmica, l’escandalós 
dèficit fiscal que pateix Catalunya -que al 2012 va ser 
de gairebé 18.000 milions d’euros- té repercussió en 
la majoria d’àmbits professionals i el petit comerç 
n’és un dels més afectats.  
 
És per això que l’Assemblea Nacional (ANC) ha creat 
una nova sectorial que doni resposta i arguments a 
molts botiguers que estan a un pas d’haver de tancar 
el seu establiment o que han vist severament 
reduïda la seva facturació.  
 
Hi ha temor pel futur immediat en aquests 
comerciants, asfixiats per la crisi, els impostos i les 
lleis regulades des de Madrid. I per això ells també 
s’han començat a moure i a escoltar per decidir quan 
arribi el dia. 

Una nova sectorial a l’ANC 

Botiguers per la 
independència 

Comunicat de la sectorial d’immigració sobre el cas 
de Noureddine Zian  
http://youtu.be/0BIQZvSe-Ng 
 
Lliurament del Premi Joan Coromines 2013 a l’ANC 
http://youtu.be/9YQz2JgbXi8 
 
Premis Vila de Gràcia 
http://youtu.be/fn6Np7GqOaI 
 
Manifestació de l’1 de maig  
http://youtu.be/4pCevs-NZ4I 
 
Empresaris per la independència  
http://youtu.be/A-4s1chVdXM 
 
Presentació equipament Correstel                   
http://youtu.be/_GhxRwr3GT4 
 
La Catalunya que arriba 
http://youtu.be/buBZhCdbqrU 
 

Vídeos del canal Youtube de l’ANC 
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