Proposta de l’ANC de Ciutat Vella al
Secretariat Nacional de l’ANC
PRESENTAT per en Pep Centelles Portella.
APROVAT per l’assemblea de Ciutat Vella del 8 d’abril 2021.
Endegar una campanya potent (debat + publicistes) sobre la base de les següents idees
(a millorar convenientment).

SOM UNA COLÒNIA =>

INDEPENDÈNCIA

PROU de ser UNA COLÒNIA

=> INDEPENDÈNCIA
L’idea de fons és que

“com que som una colònia volem ser independents”.
Si ens analitzem com a nació amb relació a l’Estat espanyol, no hi ha dubte que som
una colònia. (veure annex Colònia la diccionari)
Segons la majoria dels governants espanyols si som una colònia tenim dret a
l’autodeterminació, és a dir, a fer un referèndum per si volem continuar depenent de la
metròpoli o no.

La campanya.
Es tractarà en primera fase de fer una mena de Memorial de Greuges del segle XXI:









Fer un ampli recull d’arguments breus (estil piulades de Twitter) sobre diferents
temes que quedi clar que estem colonitzats pe la metròpoli MAD.
Organitzar el recull per temes, per exemple:
o llengua
o justícia (jutges forans desarrelats) persecució judicial
o espoli fiscal
o manca d’inversions
o nul o molt baix control d’infraestructures (port, aeroport, trens, etc.)
o presidents de la generalitat perseguits, afusellats, vetats o inhabilitats
o legislació anul·lada o retallada (al TC o al Suprem)
o Etc. Etc.
Obrir una pàgina web amb tota la col·lecció d’arguments ben endreçada on
siguin desenvolupats amb més detall i amb links a noticies, articles, sentències,
etc. que els expliquin i desenvolupin.
Divulgar un codi QR que porti a aquesta pàgina.
Divulgar aquests arguments en forma d’enganxines, domassos, postals, etc.
tenint cura de que sempre portin el codi QR esmentat.
Divulgar eslògans relacionats amb cada tipus d’argument.
Etc.

Es tracta de revifar el debat de 2016 i 2017 on s’exposaven contínuament els greuges.
De fet, es tracta de l’argumentari per demanar el vot a favor de la independència en
un referèndum.
El fet de no recordar i no posar de relleu aquest argumentari no deixa de ser caure en
el marc mental de l’unionisme espanyolista de que el referèndum és impossible. Com
que és impossible, no cal ni elaborar els arguments.
Malgrat que l’1 d’Octubre ja vàrem votar i vàrem guanyar, si som realistes, ja tots els
partits i organitzacions socials independentistes parlen de forçar un nou referèndum amb
supervisió internacional. Una via per forçar un referèndum és demostrar i insistir en que
som una colònia.
L’afirmació “som una colònia” porta inherentment la idea de que ens volem
independitzar.
Aquesta idea (som una colònia) actualment no és usada pels partits independentistes.
Aquesta campanya de l’ANC ha de forçar que aquests partits es vegin abocats o obligats
a usar aquest tipus d’argumentació. Quan MAD bloquegi les seves (nostres) decisions,
hauran d’exclamar sense excuses: “som una colònia”.
Fent una campanya d’aquest tipus, l’ANC agafarà el lideratge de la reivindicació en
positiu, car de moment sembla que només saben reaccionar de paraula davant la
repressió. Això, de nou, representa que em caigut en el marc mental de Ñ.
ANC Ciutat Vella
Barcelona, 8 d’abril 2021

ANNEX

Definicions de Colònia al diccionari.
Hi ha vàries definicions de colònia, però totes s’assemblen:
DIEC2
2 f. [LC] [HIH] Territori sotmès al domini polític, militar i econòmic d’una potència forana,
regit generalment per una legislació especial.
DICCIONARI.Cat
Territori dels països sotmesos a un domini polític i administratiu i a una explotació
econòmica per part d'una potència
Viquipèdia (cat)
El colonialisme és la submissió política, comercial i cultural d'un territori sobre un altre.
Es tracta d'una forma de violència i discriminació jeràrquica per un poder privilegiat.
Wikipedia (Ñ)
En política, una colonia puede ser, o un asentamiento forma de poblamiento (dado hasta
el siglo XIX), o bien un territorio sujeto a la administración y gobierno de un país remoto,
llamado metrópoli (siglo XIX). En una situación colonial, los nativos del territorio
colonizado carecen de autonomía —aunque pueden estar políticamente representados

en cuerpos gubernamentales— y están sujetos a la soberanía del gobierno
metropolitano.
(lo del siglo XIX no se sap massa a què es refereix (¿?)
Però, de totes les definicions la més sucosa és la de la Real Academia Española RAE:

Colonia
3. f. Territorio fuera de la nación que lo hizo suyo, y
ordinariamente regido por leyes especiales.
4. f. Territorio dominado y administrado por una potencia
extranjera.

