
 
  

 
 

VALORACIÓ DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA 
SOBRE ELS RESULTATS DE LES ELECCIONS DEL 25N 

 

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) considera que el sobiranisme i 

l’independentisme han sortit clarament reforçats de la contesa electoral del 25 de 

novembre. L’elevada participació del 69’56%, demostra que la política sí que interessa 

quan pot canviar les coses; acaba amb el diferencial de participació que es produïa 

entre les eleccions al Congrés espanyol i al Parlament català; i permet fer una anàlisi 

acurada de la voluntat dels catalans pel que fa al futur nacional de Catalunya. 

1. La primera dada que mostra l’èxit de l’independentisme és que el Parlament 

de Catalunya ha passat de comptar amb 14 diputats de partits que portaven al 

programa la voluntat d’assolir un estat propi (10 d’ERC+4 de SI) a un total de 74 (50 de 

CiU, que ha inclòs al programa aquesta voluntat +21 d’ERC +3 de la CUP). És a dir, que 

en dos anys hi ha 60 diputats més que representen formacions que aposten perquè 

Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa. 

La diferència en vots, en aquest cas, és d’1.459.366, ja que mentre el 2010 la suma de 

sufragis dels partits per la independència va ser de 322.094 (ERC i SI), en les eleccions 

del 25 de novembre la xifra de vots ha arribat a 1.781.460 (CiU+ERC+CUP+SI). 

 2. Pel que fa a partits favorables al dret a l’autodeterminació dels catalans i que 

van assumir els dos primers punts proposats per l’ANC (CiU, ERC, CUP, ICV i SI), han 

augmentat la representació al Parlament amb un diputat (de 86 a 87). El nombre 

absolut de vots a favor que els catalans i catalanes puguem votar en un referèndum és 

de 2.140.317, és a dir, 384.569 més que el 2010. 

 

 

El país ha fet un pas de gegant; un canvi de paradigma: ha passat de comptar amb un 

Parlament autonomista a un Parlament sobiranista i majoritàriament 

independentista. A la vegada, les eleccions del 25N deixen un Parlament més 

transversal i més plural; i amb una elevada participació que el dota encara de més 

legitimitat i fortalesa. 

Malgrat tot, l’ANC seguirà treballant intensament per aconseguir ampliar la majoria 

social ja existent de partidaris a la independència. 

 



 
  

 

En darrer lloc, l’ANC insta als partits que facin efectiu el darrer punt que l’Assemblea va 

demanar-los que assumissin: “Treballarem conjuntament amb la resta de grups polítics 

perquè el procés de constitució del nou Estat independent sigui el més consensuat 

possible i esdevingui l’Estat de tots els catalans i catalanes.” 

En l’actual marc autonòmic els catalans i catalanes no tenim les eines, ni els recursos 

adequats per resoldre, ni tant sols per pal·liar, les conseqüències de la crisi, i només 

disposant d’un Estat independent podrem fer-hi front. Per això, cal que tots els partits 

que s’han compromès a fer la consulta deixin de banda els seus legítims interessos 

partidistes i es posin ràpidament a treballar perquè el poble de Catalunya pugui decidir 

el més aviat possible si vol constituir-se en Estat, única eina que permetrà afrontar 

realment i efectiva la greu crisi que pateixen els catalans i les catalanes. 



 
  

 

25N: LES DADES DE L’ÈXIT DE L’INDEPENDENTISME 

 

+ Augment de 60 diputats pertanyents a partits favorables a l’Estat Propi; de 

14 l’any 2010 (ERC i SI) a 74 (CiU, ERC i CUP) 

+ 87 diputats a favor del dret a l’autodeterminació per 48 en contra 

+ Increment de 384.569 vots cap a partits sobiranistes respecte el 2010 

+ 905 municipis amb majoria de vots a partits sobiranistes per 42 municipis 

amb majoria de vots a partits unionistes 

+ Canvi de paradigma: d’un Parlament autonomista a un Parlament 

sobiranista 

 

 2010 2012 Diferència 

 Total de vots per l’autodeterminació 

 (CiU, ERC, ICV, SI, CUP) 

 
1.755.748 

 
2.140.317 

 
+384.569 

 
 Total de vots per la independència 

322.094 
ERC+SI 

1.781460* 
CIU+ERC+CUP

+SI 

+ 1.459.366 

 Total de vots indefinits (ICV+PSC) 806.057 882.190* +76.133 

 Total de vots unionistes  
(PP+C’s+UPyD+PxC) 

573.772 820.816 +247.044 

 

 

* Cal tenir en compte que hi ha una part de votants d’ICV i del PSC que són independentistes, però al no 

poder-los comptabilitzar, no els situem ni a un bloc ni a l’altre. 

 

 

Més informació de l’ANC a www.assemblea.cat · Som a Facebook i Twitter   #ANCat 

http://www.assemblea.cat/
https://www.facebook.com/pages/Assemblea-Nacional-Catalana/198428810206037
http://twitter.com/

