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A l’atenció dels membres del Secretariat Nacional de l’ANC:

A partir de la fita de la manifestació de l’11S i del possible canvi d’escenari polític i social, i com ja s’ha
apuntat des del Secretariat Nacional de l’ANC, és urgent que en aquesta nova fase l’Assemblea
escometi amb força i amb caràcter urgent una tasca d’extensió molt més intensa i de característiques
diferents a la que s’ha realitzat generalment fins ara.
Aquest canvi de rumb no ha de modificar només els continguts o els destinataris de la tasca
d’extensió, sinó que va molt més enllà: Afecta el seu propi objectiu de fons, que ja no ha de ser tant
l’adhesió com la cohesió. Afecta també aspectes crucials a l’hora de dissenyar-la i dur-la a terme com
són l’enfoc, l’actitud i la imatge.
Per això, des d’Horta-Guinardó per la Independència proposem un seguit d’idees i criteris per a la
realització aquesta nova tasca, que tenim intenció d’aplicar en l’àmbit del nostre districte però que
considerem que haurien de ser tinguts en compte també en el conjunt de l’Assemblea Nacional.
Aquests criteris estan pensats per a la tasca d’extensió en entitats o associacions (actes de
presentació) o bé al carrer (guinguetes, etc), però també són vàlids per la tasca d’extensió a nivell
particular (contactes personals, família, feina, etc), tant a nivell oral com a través del correu
electrònic, les xarxes socials (Facebook, Twitter) o altres mitjans digitals (fòrums de debat, etc.)
A continuació resumim breument els trets bàsics d’aquestes idees i criteris. Tots ells són fruit de les
nostres reflexions i de la nostra intensa experiència en tasques similars, tant en el marc de les
consultes sobre la independència com ja dins l’àmbit de l’ANC. Aquest resum no pretén ser cap ideari
ni model d’actuació tancat, sinó que està obert a les aportacions de tothom, tant de dins com de fora
de l’ANC, que de ben segur l’aniran corregint i enriquint.
Lògicament, aquest recull d’idees i criteris no substitueix els argumentaris que fins ara hem vingut
utilitzant, i que continuen sent vigents. Només comporten la introducció d’una manera diferent de
transmetre’n els continguts.

OBJECTIUS DE FONS
Canviar de registre: Ja no anem a engrescar els independentistes a adherir-se a l’ANC, sinó a
difondre el projecte de l’Estat propi a TOTA la societat catalana, especialment als sectors socials més
allunyats d’aquesta idea.
Busquem un apropament real i sincer entre els diversos col·lectius socials per tal de bastir els
fonaments del nou estat on hi siguem TOTS.

Prioritats:
-

Arribar a TOTHOM, especialment allà o no se’ns coneix. Evitar actes de reafirmació identitària.
No regar sobre mullat. Si cal, s’ha de potenciar la cooperació interterritorial per compensar la
manca d’efectius en territoris concrets.

-

Esvair temors infundats, desmentir missatges falsos. Fer referència als mitjans espanyols que
fomenten la crispació (això s’ha de fer amb molt de tacte i sense desqualificacions).

-

Canviar la imatge negativa de les actituds independentistes identitàries radicals per la d’una
societat madura.

-

Transmetre valors i sentiments positius:
Respecte a l’independentisme: Tranquil·litat, confiança, coincidència d’interessos, complicitat
Respecte a la crisi econòmica: Il·lusió, esperança en el futur (però no esperar miracles)

-

Fer entendre: - La transcendència històrica del moment
- La gran força del moviment per l’estat propi (referència a l’11S) i el paper clau de
l’ANC en tot el procés
- L’alt grau de compromís de l’ANC en el manteniment de la cohesió social, la
implicació de tota la població i el respecte als drets de tots els ciutadans.

ENFOC
No intentar convèncer d’entrada, ni donar lliçons de res.
Possible procés:
Encetar el diàleg – escoltar – donar respostes (si podem) – explicar el projecte – convidar a participar.
No insistir només en xifres i dades, sinó també en valors o aspectes més emocionals: convivència,
respecte mutu, futur.
Desmentir una motivació merament econòmica. No incidir excessivament en aquest tema.
Generar una primera reflexió i un canvi de percepció sobre l’independentisme és ja un bon resultat.

ACTITUD
Mostrar interès pels seus temors i dubtes. Fer preguntes i prendre notes. Relació bidireccional.
Feedback permanent.
Mostrar voluntat d’apropament i recerca de complicitat; prioritzar la convivència i la cohesió social
abans que la unitat de pensament.
Ressaltar els objectius compartits: més justícia social, més transparència, eliminar la corrupció,
progrés general.

Recórrer a valors universals: llibertat, dignitat, democràcia, justícia, respecte a la voluntat de la
majoria (apel·lar al dret a decidir).
Mantenir sempre una actitud oberta, constructiva i respectuosa. Argumentar sempre en positiu.
No recórrer mai a desqualificacions, insults o acusacions infundades. No caure mai en la provocació,
ni argumentar només a partir de la queixa i el greuge.
Donar exemple de civisme. Respondre les agressions verbals amb argumentacions serenes (això és
especialment important en mitjans oberts, pel seu efecte contrast). No enfadar-se mai, no posar-se
mai nerviós, no perdre els estreps.

IMATGE
Cuidar la presentació inicial en referir-se a l’ANC: Incidir molt en seu el caràcter cívic, transversal,
inclusiu, participatiu, voluntari, independent i apartidista.
Procurar una màxima empatia amb els assistents o interlocutors a través d’aspectes com el registre i
el to del llenguatge emprat, les formalitats i protocols, etc.
Prescindir de símbols identitaris (banderes, himnes, referències culturals), tant en tasques d’extensió
al carrer com en presentacions o actes públics.
No donar importància a la llengua emprada, deixar que s’imposi qualsevol de les dues amb naturalitat.
Conèixer bé l’argumentari per tenir respostes a les preguntes, però responent de forma natural, sense
que sembli un adoctrinament. Davant la manca d’una resposta, mostrar-hi especial interès i prendre’n
nota, i/o adreçar a una font d’informació.
Cuidar el llenguatge:
No abusar de paraules amb possibles connotacions negatives (nacionalisme, separatisme,
trencament, enfrontament, lluita, etc.)
No abusar tampoc d’expressions amb ressons pamfletaris o excessivament polititzades (opressió,
alliberament, etc.)
Intentar transmetre sentiments (sobretot il·lusió), però sense caure en l’apassionament excessiu, en la
vehemència ni en la sensibleria en el moment d’argumentar.
No transmetre un missatge excessivament utòpic o amb expectatives irrealitzables. Mantenir un to
il·lusionat però alhora realista i pragmàtic.

Salt dimensional
Tots aquests criteris han de fer des d’ara mateix un salt de dimensió: Han de deixar de pertànyer a “la
comissió d’extensió” o fins i tot a l’ANC, i ser entesos, assumits i emprats per TOTHOM.
Cal universalitzar l’acció d’extensió: cada català partidari de l’estat propi n’ha de ser un focus actiu de
difusió en el seu entorn (laboral, social, etc), a través de tots els mitjans al seu abast (contacte directe,
xarxes, internet), sempre respectant aquests criteris d’orientació, actitud i imatge.

Horta-Guinardó, setembre 2012

