
Sumari 

• Carta als ciutadans, 
invitació a    partici-
par al debat ««««    podem podem podem podem 
parlar       d’indepen-parlar       d’indepen-parlar       d’indepen-parlar       d’indepen-

dènciadènciadènciadència    »»»»    

• D’on neix l’ANC? Els 
principis que la 

regeixen 

• A Catalunya Nord 
tenim història,     
llengua, identitat… 

com fer-les viure? 

• Vols sumar? 

Novembre 2011 

Independència  

obrim el debat? 

Estallés, des del 

País Valencià ja va 

deixar clar quina 

era la veu dels 

poetes : 

 

Assumiràs la veu Assumiràs la veu Assumiràs la veu Assumiràs la veu 

d’un pobled’un pobled’un pobled’un poble 

i serà la veu del teu i serà la veu del teu i serà la veu del teu i serà la veu del teu 

poblepoblepoblepoble 

 

Podem parlar d’independència a Catalunya Nord?Podem parlar d’independència a Catalunya Nord?Podem parlar d’independència a Catalunya Nord?Podem parlar d’independència a Catalunya Nord?    

Per quins mo�us? 
 

Què canviaria per Catalunya Nord si Catalunya fos independent: 

• Canviaria la manera de viure la catalanitat? 

• Milloraria l’autoes�ma dels nord-catalans? 

• Quines serien les relacions entre el nord i el sud de Catalunya?  

 

Envia les respostes a grup-independentista@catalunyanord.cat  

Gràcies 



 

D'on neix l'Assemblea Nacional Catalana?D'on neix l'Assemblea Nacional Catalana?D'on neix l'Assemblea Nacional Catalana?D'on neix l'Assemblea Nacional Catalana?        

Principis de l’ANCPrincipis de l’ANCPrincipis de l’ANCPrincipis de l’ANC    
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I què és el ple domini 

de la terra, sinó la 

independència? 

Per si quedés algun 

dubte, Espriu 

sentencia : 

 

Que sàpiga Sepharad 
que no podem ser 

mai si no som lliures. 
I digui la veu de tot 
un poble: Amén. 

 
El passat 30 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, més d'un miler 
de persones vingudes d'arreu de la nació catalana, participaren en els 
debats de la Conferencia Nacional per l'Estat Propi. L'objectiu d'aquest 
esdeveniment fou el d'engegar un procés ampli, plural i democràtic on 
les persones presents, plenament conscients de pertànyer a la 
nació catalana i plenament compromeses amb el present i el futur polític, 
econòmic, social, lingüístic i cultural d'aquesta nació, es posaren 
d'acord per tal de constituir l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). 
  

L’objecte de l’ANC és la conscienciació i la mobilització de la majoria de la 
població de Catalunya per tal que es puguin aconseguir, de forma pacífica 
i democràtica, els objectius nacionals de la creació d'un Estat Propi 
després d'engegar un procés d'independència on tots els catalans i 
catalanes d'arreu dels Països Catalans s’hi sentin representats. 
  

Així mateix, per tal d'assolir aquest objectiu, es va decidir iniciar un procés 
ampli de creació d'assemblees territorials arreu per tal de debatre, 
consensuar i estendre la ideia de la necessitat de l'ANC i participar en el 
seu procés constituent el proper mes de març de 2012. 
Els principis que foren aprovats i que marquen el Full de Ruta de l'ANC 
són els següents: 

Mil poetes catalans 

han assumit aquesta 

veu. 

Alguns 

despistats  consideren 

Espriu un poeta 

unionista, de la unió 

amb Espanya. L’ han 

llegit malament ! 

Tothom coneix això : 

Hem viscut per salvar
-vos els mots 

Per redonar-vos el 
nom de cada cosa 

 
Però poca gent llegeix 

la continuació : 

Perquè seguíssiu el 
recte camí 

D’accés al ple domini 
de la terra 

1. L’objecte de l’ANC és la conscienciació i la mobilització de la majoria de la 

població de Catalunya per tal que es puguin aconseguir, de forma pacífica i 

democràtica, aquests objectius nacionals 

2. L’ANC es defineix com un moviment basat en la democràcia de base i la unitat 

d’acció, i constituït per assemblees territorials i sectorials. La participació en 

qualsevol dels òrgans de l’ANC serà sempre a títol personal. Qualsevol 

organització podrà mostrar el seu suport a l’ANC manifestant explícitament 

que comparteix els punts d’aquesta declaració fundacional. 

1r..Recuperar la independència política de Catalunya mitjançant la constitució 

d’un Estat de dret, democràtic i social. 

2n. Accedir a la independència exercint el dret d’autodeterminació nacional re-

conegut i proclamat pels Pactes internacionals dels drets humans de les Nacions 

Unides del 1966 i pels altres instruments i la jurisprudència emesos d’aleshores 

ençà, en el mateix sentit, per les diferents instàncies internacionals i europees. 

3r. Formar una majoria al Parlament de Catalunya que encomani al Govern de la 

Generalitat la convocatòria d’un plebiscit d’autodeterminació nacional sota garan-

ties internacionals, i, si el poble català s’hi pronuncia favorablement, o bé si l’Estat 

espanyol no permetia el lliure exercici d’aquest dret, que proclami la indepen-

dència nacional i constitueixi l’Estat català sobirà. 

4t. Tractar amb la Unió Europea, un cop s’hagi establert l’Estat català i se n’hagi 

aprovat la Constitució mitjançant referèndum, la permanència de Catalunya dins 

la Unió, amb el nou estatus de membre de ple dret i alhora gestionar el reconeixe-

ment de Catalunya per les Nacions Unides i per cadascun dels seus estats 

membres. 



 

Demà la Comunitat Autònoma de 
Catalunya serà independent. 

Demà Catalunya tindrà un Estat propi 
Catalunya serà un estat europeu com ho 

poden ser Alemanya, Itàlia, França, 
Espanya, Noruega, Dinamarca... 

Quines repercussions per Catalunya 
Nord? 

Ens haurem de definir. 
Volem ser grans o ens convé la 

dependència?  

Volem decidir o esperem que altres ho 
facin per nosaltres?  

Agafarem l'oportunitat històrica que 
aviat se'ns presentarà o mirem  passar 

els trens?  

I els nordI els nordI els nordI els nord----catalans... Què pretenem?catalans... Què pretenem?catalans... Què pretenem?catalans... Què pretenem?    
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3. L’ANC promourà les accions necessàries per a obtenir un suport social majoritari 

als objectius nacionals damunt definits. Ho farà sempre des de posicions 

pacífiques i democràtiques i actuarà en tot moment amb transparència i 

afavorint la màxima participació interna dels seus membres. 

4. Pel seu caràcter unitari i aglutinador, l’ANC no participarà, amb candidatura 

pròpia ni integrant-se en cap candidatura, en eleccions polítiques de qualsevol 

nivell. 

5. L’ANC treballarà per definir els principis d’organització d’un Estat que permeti 

aconseguir un futur més pròsper, just, democràtic i participatiu, d’acord amb les 

aspiracions del poble català. 

6. L’ANC treballarà especialment per la internacionalització del procés 

d’independència de Catalunya i vetllarà, de forma especial, per les relacions amb 

la resta de la Unió Europea. 

7. L’ANC es dissoldrà quan s’hauran aconseguit els objectius nacionals damunt 

definits. 

8. Mentre no es constitueixin al País Valencià, a les Illes Balears i a la Catalunya 

Nord assemblees nacionals amb els mateixos objectius que els de l’ANC, aquesta 

acollirà al seu si tots els compatriotes d’aquells països que vulguin vincular-s’hi i 

els donarà tot el suport possible amb aquella finalitat, tot respectant els diferents 

processos i ritmes de cada país. Un cop constituït en un altre país de nació 

catalana un moviment unitari consemblant a l’ANC, s’hi establiran formes de 

reconeixement recíproc dels membres respectius i de coordinació per a la 

solidaritat i l’ajut mutus. 

El 10 de juliol de 2010 

Nord-catalans  

manifestaven a  

Barcelona 

I què és una pàtria sinó un país 

independent ? I quina és aquesta 

pàtria ferida ? 

Pregunteu-ho al gran  Joan Salvat 

Papasseit que ho diu d’ una manera 

escruixidora 

en un poema que transcrivim 

sencer, escrit a Vernet l’any 1923: 
  

A Sant Martí del Canigó 

la veu ressona que us esglaia. 
Diu : Catalunya ! 

I la remor  sempre contesta : 
Esclava a Espanya. 

Si prens coratge  els ulls al cel 
i alces el braç-gest de venjança, 

a Sant Martí sents una veu 

i a cau d’ orella : 
També a França. 

Aquell indigne tractat 

Del català nos ha privat 

I la ignominia perdura 

Nos fan pagar la factura 



Catalunya Nord té història, una història pròpia amagada per l'estat francès que ens imposa la seua. 

A tots els nord-catalans se’ns ha contat els san�ficats per França: Sant Lluís, Lluís XIV, Napoleó i altres 

mites de llur història. Quants nord-catalans saben qui era en Jaume el Conqueridor,  per què hi ha el 

Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà, quines han estat les revoltes l’endemà del Tractat dels 

Pirineus?  

Catalunya Nord té una llengua, una llengua pròpia negada per l'estat francès que imposa la seua 

llengua.  

L’ús oficial de la llengua catalana és prohibit des del 2 d’abril del 1700, així s’iniciava el procès d’una 

volguda subs�tució lingüís�ca que se nota a par�r de la meitat del segle XX. El francès s’ha apoderat 

de l’espai familiar, ha entrat a totes les cases via l’escola, la premsa, la ràdio, la TV... La llengua 

catalana no gaudeix de cap dret. Quin futur reservem a la llengua catalana en el marc estatal ? 

Catalunya Nord o una iden�tat i una imatge negades al nom d'una regionalizació  sense futur.   
Des de la falsa regió “Languedoc–Roussillon” s’ha inventat la marca “Sud de France” que subs�tueix la 

“Sep�manie”. Marca que nega totalment la iden�tat catalana del País que malda una economia fràgil. 

Uns productors locals han posat “Sud de France” a llur producció, una denominació estúpida i sense 

referència clara, tret de la d’un estat jacobí, incapaç de respectar les minories, tot això per engrunes. 

Catalunya Nord o una economia maldada pel centralisme.  

L’economia de Catalunya Nord és fruit de la voluntat polí�ca de conver�r les nostres platges en 

“bronza-culs”. Vivim en gran part del turisme. Aprofitem els beneficis i impostos recollits gràcies a les 

nostres muntanyes, la neu, la sorra, el sol o la tramunatana i per la nostra feina? Malgrat una riquesa 

natural i les ganes emprenadores de nord-catalans, Catalunya Nord és un dels departaments més 

pobres de l’estat francès.  

Què passaria si els diners guanyats a Catalunya Nord fossin reinver�ts al propi territori? 

Catalunya Nord: una història, una llengua, una identitat, una economia. 

Sols un estat català, un estat propi ens permetrà r ecuperar la nostra història, la nostra llengua, 
la nostra economia, la nostra cultura. Sols un esta t propi ens farà mestres del nostre futur.  

De quina manera vols participar al debat?De quina manera vols participar al debat?De quina manera vols participar al debat?De quina manera vols participar al debat?    

• Vull rebre les informacions de CATALUNYA NORD per la 

Independència  

• Vull participar al debat  

El nostre poeta-cantant  Jordi 

Barre, i el seu lletrista Joan 

Tocabens ho tenen molt clar 

quan parlen de pàtria i de 

país : 
 

Tant com me quedarà 
un alè de vida 

Tant com me quedarà 
una gota de sang 

Jo te cantaré dolça 
pàtria ferida 

Jo te cantaré 
malaguanyat país meu 

Contacta amb nosaltres a 

www.catalunyanord.cat 

grup-independentista@catalunyanord.cat 

Nom, cognom: .................................................................. 

Adreça postal: ................................................................... 

........................................................................................... 

Vilatge ............................................................................... 

Comarca: ........................................................................... 

Correu-electrònic: ............................................................. 

Telèfon: ............................................................................. 


