
  

 

 

 

Carta oberta del Comitè Nacional 
de la Joventut Nacionalista de 
Catalunya en referència a la 
consulta d’Unió 
 

 

Benvolguts, benvolgudes, 

 

Des del seu moment fundacional, l’any 1980, la Joventut Nacionalista de 

Catalunya ha esdevingut una eina per generar consciència col·lectiva sobre la 

necessitat de constituir un Estat català. Al llarg d’aquests 35 anys, la JNC ha 

donat suport a Convergència Democràtica de Catalunya, sempre des d’una visió 

crítica de la pròpia acció de Govern i de partit que aquesta ha executat. 

 

Durant aquests últims anys, Convergència Democràtica de Catalunya ha pres 

decisions clau pel futur del país amb la voluntat d’estar a l’alçada de les 

exigències de la nostra militància. És evident que l'aposta per la independència 

de Catalunya és un d'aquests grans reptes que vam voler assumir, en part 

gràcies a l'impuls de la Joventut Nacionalista de Catalunya. La feina del 

president de la Generalitat de voler sumar el màxim de persones a aquest 

procés disposades a treballar per un objectiu comú, aconseguir la llibertat del 

país, encaixa perfectament amb el model que la nostra organització ha vingut 

defensant aquests últims anys. 

 



  

 

 

La voluntat del president Mas ha estat esgotar totes les vies possibles de diàleg 

amb l’Estat espanyol per poder dotar el procés de transició nacional de la 

màxima legitimitat possible. És evident que la manca de voluntat de diàleg a 

l’altre costat ha impedit que aquest procés es desenvolupés seguint els 

mateixos passos que ho han fet altres democràcies del món. 

 

Unió Democràtica de Catalunya ha convocat a la seva militància per conèixer la 

seva opinió respecte una proposta de text redactat i aprovat pel Comitè de 

Govern d’aquest partit. La JNC s’ha volgut mantenir al marge de qualsevol 

posicionament públic respecte la pregunta per evitar interferir en el procés. 

Hem mantingut les formes davant d’una qüestió molesta per nosaltres ja que 

considerem que la proposta de text aprovada no està a l’alçada d’un moment 

transcendent com el que ens ha tocat viure. Entenent que aquest era un 

assumpte intern d’UDC però que afecta de manera clara el futur de la federació, 

el secretari general de la JNC va enviar una carta la direcció de Convergència 

Democràtica fent palès el seu malestar amb el text aprovat per la direcció 

d’UDC. 

 

Avui, amb el resultat sobre la taula, el Comitè Executiu Nacional de la JNC fa 

pública aquesta carta per demanar explícitament la dissolució de la federació. 

Unió s’ha mostrat favorable a supeditar la plena sobirania del poble de 

Catalunya a una decisió de l'Estat espanyol, fet que respectem perquè ha estat 

escollit per la militància d'Unió democràticament, però que no compartim i que 

impossibilita que continuem caminant en la mateixa direcció. El posicionament 

d’Unió xoca frontalment amb el programa del Govern de la Generalitat, del 

propi president i del preacord de full de ruta signat per CDC. 

 



  

 

 

Els militants d’Unió Democràtica de Catalunya saben que el president de la 

Generalitat ha esgotat totes les vies possibles per a que els catalans puguem 

decidir el nostre futur, també aquelles que contemplen diàleg amb l’Estat 

Espanyol, i la resposta ha estat una negativa constant. 

 

Per això considerem que si Unió Democràtica de Catalunya ha escollit aquesta 

via, nosaltres no podem permetre que això alenteixi el nostre camí. Hem 

esperat fins avui amb la voluntat de sumar el màxim de formacions polítiques i 

poder engreixar el procés, però considerem que avui la presència d’Unió 

Democràtica de Catalunya resta a la federació per la seva indefinició i això fa 

evident la necessitat de dissoldre una eina que ha estat útil en altres moments 

de la història del país. 

 

Aprofitem per fer una crida a aquells militants d’Unió Democràtica de Catalunya 

que vulguin treballar pel país sense condicionants a què se sumin al projecte de 

la Joventut Nacionalista de Catalunya i al projecte de Convergència Democràtica 

de Catalunya per fer més fort el procés, el partit i el president. 

 

Per motius de coherència amb els posicionaments exposats en aquesta carta, 

fem saber que el secretari general de la JNC, Sergi Miquel, no participarà de les 

properes Comissions Executives Nacionals de Federació. 

  

 

 
 

Barcelona, 14 de juny de 2015 

 


