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L'ANC pressiona per una llista
unitària a les europees
Paluzie formarà per del Consell per la República, però reclamarà que l'organisme
assumeixi la via unilateral

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident, Pep Cruanyes, aquest dijous, a la seu de
l'entitat. | ANC

L'ANC pressiona els partits independentistes perquè es presentin units a les eleccions europees
i, per això, ha impulsat aquest mateix dijous un manifest obert a suport ciutadans
(http://llistaunitariaue.assemblea.cat/) . La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha defensat
en roda de premsa que, "especialment en les eleccions de front exterior, la visualització del bloc
independentista és molt important".

? En directe, roda de premsa per explicar properes accions #FemLaRepúblicaCatalana
(https://twitter.com/hashtag/FemLaRep%C3%BAblicaCatalana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? https://t.co/a2ALzX1xdq (https://t.co/a2ALzX1xdq)
? Assemblea Nacional ? (@assemblea) 6 de desembre de 2018
(https://twitter.com/assemblea/status/1070641286200274944?ref_src=twsrc%5Etfw)
Igualment, ha insistit que cal mostrar una "imatge d'unitat, reivindicació i força" i "no pot ser que
s'afrontin les eleccions com deu anys enrere", amb aliances en funció de la ideologia. Cada
contesa electoral, ha insistit, és una "oportunitat de demostració de força de l'independentisme".
Aquesta crida va en la línia del posicionament d'alguns militants d'ERC
https://www.naciodigital.cat/noticia/168425/anc/pressiona/llista/unitaria/europees
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(https://www.naciodigital.cat/noticia/168232/militants/erc/reclamen/llista/unitaria/europees/unilater
alitat) , que també volen una llista unitària en aquests comicis, malgrat que els republicans ultimen
una candidatura amb Bildu i BNG
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167882/erc/ultima/alianca/europea/amb/bildu/bng) . Carles
Puigdemont, de fet, es va obrir a ser el número dos d'Oriol Junqueras
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166679/puigdemont/absolutament/disposat/ser/numero/dos/ju
nqueras/europees) . La CUP, al seu torn, està debatent si participa en aquestes eleccions, però les
bases es decanten per no fer-ho
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166662/assembles/cup/es/decanten/dividides/no/europees) .
L'ANC també ha impulsat un procés de primàries per a confeccionar llistes unitàries en
determinats municipis, una iniciativa per la qual Paluzie s'ha mostrat satisfeta, malgrat reconèixer
que, almenys a Barcelona, els grans partits no s'hi han sumat -a la resta de poblacions, encara hi
ha marge perquè ho facin-. A nivell de Catalunya, hi ha 36.550 inscrits a les primàries -unes
24.000 de les quals, a Barcelona- i 35 municipis on hi ha comitès locals. La primera volta de les
primàries a la capital catalana es farà tant telemàticament com presencialment el 14, 15 i 16 de
desembre.
Suport al Consell de la República
L'ANC ha decidit donar suport al Consell de la República i, d'aquesta manera, Paluzie passarà a
formar part del seu òrgan executiu i l'entitat farà promoció del seu registre. Tot i això, ho farà
pressionant per tal que aquest assumeixi part del projecte de l'ANC i, en aquest sentit, reclamarà
que aquest organisme aposti per la via unilateral per aconseguir la independència i que canviï de
nom per tornar a la proposta inicial de Consell de la República.
El canvi de nom pretén deixar clar que l'ens defensa la "legitimitat i continuïtat al mandat de l'1O". Així mateix, l'entitat l'instarà a que realitzi "campanyes de denúncies i pressió a organismes
internacionals". Aquesta proposta, aprovada en el secretariat del cap de setmana passada, va
aconseguir suports d'entre el 89% i el 97% dels membres del plenari.
Nova estratègia mobilitzadora
Igualment, Paluzie ha anunciat que l'ANC ha aprovat canviar la seva estratègia mobilitzadora i de
lluita no violenta i, sense concretar quin tipus d'accions farà, ha apuntat que aquestes han
d'"afeblir l'Estat i enfortir l'independentisme" i "tenir un objectiu polític concret que es pugui
defensar". "No es pot passar de la revolució dels somriures a cremar-ho tot", ha assenyalat i ha
citat com un exemple la campanya impulsada per consumir en empreses de fora de l'Ibex.
En aquest sentit, l'ANC impulsarà una campanya internacional de denúncia del judici i per posar
en valor la situació dels presos polítics, com la vaga de fam. "Aquest judici és per impedir un dret",
ha denunciat el vicepresident de l'entitat, Pep Cruanyes, qui també ha afirmat que, depèn de
com s'actuï, el judici "pot tenir un efecte de reforçament de l'independentisme". "No el
normalitzarem", ha afegit, i ha explicat que treballaran perquè hi hagi observadors internacionals.
El govern espanyol no és benvingut
Pel que fa al 21 de desembre, quan el govern espanyol es reunirà a Barcelona i ja hi ha crides a
aturar el país
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168263/se/sap/aturada/pais/es/cou/al/21/desembre/&pushweb
=1543952512) , l'ANC no ha concretat com actuarà. "Anunciarem mobilitzacions, les tenim
definides però no sabem on es reunirà [l'executiu central]", ha exposat Paluzie, que ha insistit que
es vol fer visible que "el govern de l'estat opressor no serà benvingut a Catalunya". L'endemà,
l'ANC farà un "gran acte polític obert al Fòrum de Barcelona" on explicarà les conclusions del projecte
estratègic de l'entitat i com encara "tot el que vindrà a partir del judici i també políticament".
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Finalment, els dirigents de l'ANC s'han mostrat crítics amb les càrregues policials a Girona contra
manifestants
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168411/video/mossos/carreguen/girona/protegir/acte/dels/ultr
es/vox) que protestaven contra un acte de Vox i fins i tot contra un periodista. "La indignació vagi
creixent", ha avisat Paluzie, que ha reclamat "que la majoria política no apel·li només a la
mobilització al carrer i a entitats com l'ANC", ja que "és el Govern qui ha de donar una resposta i
dir a la gent cap a on va i com".
No normalitzar la ultra dreta
"La ultra dreta no pot campar d'aquesta manera, no permetrem que això passi al nostre país", ha
afegit Cruanyes, qui també creu que "és un dret denunciar l'actuació de la ultra dreta". Malgrat les
crítiques al que considera manca de rumb del Govern, Paluzie ha lloat el "to constructiu
extramadament positiu" de la cimera del cap de setmana a Bèlgica i la "reafirmació de l'objectiu
polític de la independència" de tots els presents, per bé que ha admès diferències estratègiques
entre els diversos actors.
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