Comissió de Discurs i missatge
ELS VALORS DE L’ANC

L'Assemblea Nacional Catalana som una organització democràtica, popular, unitària i
plural, integrada per persones de tota condició social, amb diferents ideologies
polítiques i creences religioses, que volem la independència de Catalunya per
constituir un Estat de dret, democràtic i social.
En la nostra Declaració Fundacional, els Estatuts i el Full de Ruta es troben els valors
que volem que incorpori la República catalana. Destaquem entre ells la democràcia, la
llibertat i la justícia social.
La nostra acció es fonamenta en la democràcia participativa de base, la pluralitat en el
debat i la unitat en l’acció, coordinada, a tot el país, adaptant-la a les prioritats, les
necessitats i la idiosincràsia de cada territori i col·lectiu.
La missió de l’ANC és contribuir a la instauració d’una República catalana basada en els
principis i valors anteriors, coactuant amb totes les forces polítiques i socials que
tinguin l’objectiu d’aconseguir que les grans potencialitats de la nostra específica
realitat social, econòmica i política puguin desenvolupar-se plenament.
L’ANC, que tenim una àmplia presència en tots els àmbits i sectors de la societat
catalana, fruit de la tasca de mobilització continuada que fem, volem exercir d’eix
vertebrador, mostrar la nostra capacitat per liderar el procés cap a la independència i
ser reconeguts així per tots els grups interessats en el futur del país.
Per afavorir la cohesió i la coherència en els nostres escrits i manifestacions públiques
en general, la definició dels tres valors esmentats i la seva aplicació a la nostra acció
individual i col·lectiva1 és la següent:
1. Justícia social:
Concepte basat en l’equitat, la igualtat d’oportunitats i els drets humans. Està
orientat a protegir les persones més vulnerables i els sectors socials més
desafavorits per a reduir o eliminar els greus problemes que pateixen (explotació,
abusos, mancances bàsiques, etc.) generats, fonamentalment, per la desigualtat en
el repartiment de la riquesa.
L’ANC treballa per forjar una República catalana justa i avançada, amb el compromís
de construir un país nou amb un futur més pròsper i una major justícia i benestar
social, que disminueixi els creixents desequilibris socials existents per millorar l’estat
del benestar (drets socials, salut, ensenyament, serveis socials, habitatge digne,
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Com podeu veure a l’annex , aquests apunts de quina independència volem per a Catalunya es troba
en els nostres documents bàsics.

pensions de jubilació, d’atur, etc.) i la qualitat de vida dels sectors més desafavorits i
vulnerables. La construcció d’aquest nou estat ofereix una oportunitat única per al
progrés social i econòmic.
2.

Democràcia:
Demos (poble), cràcia (força, poder): la titularitat del poder resideix en la
totalitat dels membres d’una comunitat. En la pràctica es concreta en un
sistema de govern basat en el principi de la participació igualitària de tots els
membres de la comunitat en la presa de decisions d’interès col·lectiu.
Per l’ANC, la democràcia constitueix un valor fonamental, tant a nivell intern com a
nivell nacional. Serà la majoria del poble de Catalunya qui, de forma pacífica i
democràtica, decidirà com serà la nova República en un procés paral·lel de
transparència i de regeneració política.

3. Llibertat:
Consisteix en no estar subjecte a un poder estrany, a una autoritat arbitrària, de
qui no està constret per una obligació, un deure, una disciplina, una condició
onerosa, etc. És a dir que hom no hagi de fer el que un altre li imposa.
La primera llibertat que l’ANC volem i defensem és la nacional de Catalunya, com
també la individual de tots els catalans i catalanes per exercir el seu dret d’associació,
opinió, expressió, acció i de decisió en un nou Estat que respecti i empari tots els
aspectes de la llibertat individual i col·lectiva dels ciutadans d’acord amb la nostra
realitat social, cultural i política.

ANNEX. ELS VALORS DE L’ANC.
DOCUMENTS ON ES PARLA DELS VALORS DE DEMOCRÀCIA, JUSTÍCIA
SOCIAL I LLIBERTAT.

Democràcia
.Declaració Fundacional:
. “organització popular, unitària, plural i democràtica”
. “de forma pacífica i democràtica”
. “la constitució d’un Estat de dret, democràtic i social”

Estatuts:
. “Promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per a l’assoliment i la
constitució de l’estat català propi...i democràtic”
. “Facilitar, potenciar i acollir tota mena d’iniciatives democràtiques encaminades a
l’assoliment dels objectius...” (de l’ANC).

. Full de Ruta:
“...accedir a la independència en un marc democràtic”
“...generar el clima de defensa dels drets democràtics...”
“La construcció d’un nou Estat ens ofereix una oportunitat única per al progrés social i
econòmic i per a l’aprofundiment democràtic.”

Justícia social
Declaració Fundacional:
. “un futur més pròsper, just, democràtic i participatiu”
. “forjar una nació...justa i avançada”
. “la constitució d’un Estat de dret, democràtic i social”.

Estatuts:
. “Promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per a l’assoliment i la
constitució de l’estat català propi...de dret, social...”

Full de Ruta:
“La construcció d’un nou Estat ens ofereix una oportunitat única per al progrés social i
econòmic...”
“...l’Estat propi és l’única eina per aconseguir cotes més altes de benestar, de llibertat,
d’igualtat, de solidaritat i de justícia.”
“ L’ANC treballarà per aconseguir que les noves estructures i funcionament de l’Estat català
independent responguin a una màxima transparència... i justícia en la gestió pública, així com
que garanteixin el millor nivell de benestar social i prosperitat per a tothom.”
“L’ANC treballarà perquè la majoria de la nostra població, tan castigada per la crisi econòmica,
política i social, constati que la independència representa una oportunitat clara d’abordar els
problemes polítics i socials amb mesures i possibilitats certes de canvi i millora.”

Llibertat
Declaració Fundacional:
“...forjar una nació lliure.”
Full de Ruta:
“...l’Estat propi és l’única eina per aconseguir cotes més altes de benestar, de llibertat,
d’igualtat, de solidaritat i de justícia.”

