
 

 
 
DECLARACIÓ d’Òmnium Cultural 
 
 
 
Òmnium Cultural, entitat cívica - cultural del país, amb 56 anys d’història i gairebé 100.000               
socis, vol deixar constància que: 
 
 
1) Ens trobem davant d’un episodi sense precedents en democràcia amb una retallada de              
llibertats i drets com no s’ha patit mai en un estat membre de la Unió Europea. 
 
2) El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, és a la presó per exercir el dret a manifestació i per                  
defensar els nostres drets col•lectius i nacionals. 
 
3) El govern espanyol està utilitzant totes les formes de repressió possibles:            
empresonament de la dissidència política, exili del President i dels Consellers, supressió del             
nostre autogovern i de les nostres institucions i vulneració de drets fonamentals tant de la               
ciutadania com dels càrrecs electes escollits democràticament. L’aplicació de l’article 155 de            
la Constitució està tocant el moll de l’os de les nostres competències i està posant en risc                 
àmbits com la llengua, l’educació, la cohesió social... pilars i raó de ser de la nostra entitat i                  
grans consensos del nostre país. 
 
4) Catalunya ha esdevingut subjecte polític internacional des de l’1 d’octubre i, tot i la               
repressió de l’Estat, el 21D les formacions a favor de la República van tornar a guanyar per                 
majoria absoluta si bé sense superar el llindar del 50% dels vots. Unes eleccions que,               
juntament amb l’1 d’octubre, signifiquen la culminació d’un període de més de 7 anys              
d’estratègia unitària del sobiranisme a favor del dret a decidir. 
 
5) Les eleccions també ens alerten de la creixent presència de formacions amb un discurs               
populista que amenacen la cohesió social i els grans consensos assolits en el nostre país. 
 
6) Les negociacions entre els partits per a la investidura, greument condicionades per les              
amenaces del govern espanyol i per la vulneració de drets dels diputats, empresonats o a               
l’exili, evidencien que existeixen diverses estratègies polítiques diferenciades sobre les fites           
que ha d’afrontar el sobiranisme en els pròxims anys i provoquen episodis desconcertants,             
com el viscut el passat dimarts amb l’ajornament del ple d’investidura. 
 
 
En aquest context, Òmnium Cultural demana als partits sobiranistes: 
 
1) Màxima unitat i generositat per tal de poder garantir tan aviat com sigui possible la                
investidura, la formació de govern i la restitució de les nostres institucions. 
 



 

2) Que les forces polítiques sobiranistes assumeixin la responsabilitat que els han donat les              
urnes, que parlin clar a la ciutadania i expliquin amb la màxima transparència quines són les                
estratègies que cadascú creu que cal seguir a partir d’ara. La societat catalana ha donat               
sobrades mostres de maduresa per poder entendre que davant un context polític complex i              
de repressió, les respostes polítiques també han de ser complexes; i que no hi ha solucions                
fàcils ni ràpides. En aquest sentit, Òmnium es troba en un procés de reflexió estratègica que                
pretén contribuir al necessari debat de futur que ha d’afrontar el sobiranisme. 
 
3) A partir de les legítimes estratègies de cada partit, demanem que es treballi des del                
sobiranisme per fixar uns objectius mínims de país que siguin àmpliament compartits i que              
permetin sumar més persones al projecte republicà i avançar en la seva materialització. 
 
Som davant d’un camí llarg, però que serà irreversible si així ho decideix la ciutadania. 
 
No ens deixem espantar per la força d’un Estat que utilitza tots els mecanismes per               
silenciar-nos, però alhora fem un exercici d’autocrítica i sinceritat amb nosaltres mateixos.            
Ens calen solucions serenes, fermes i el més àmpliament compartides que respectin els             
resultats expressats per la ciutadania el 21D a les urnes. 
 
 
 
Barcelona, 3 de febrer de 2018 
 


