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SIGUEM CREADORS D’UN FUTUR 

ESPERANÇADOR 
Una mirada cristiana davant el moment històric que viu Catalunya 

La sectorial de cristians de l’Assemblea Nacional Catalana adrecem aquest escrit, 
i en demanem l'adhesió i difusió als cristians i a totes aquelles persones a qui 
les seves conviccions religioses, ètiques, de consciència o de qualsevol altra 
mena els impulsin a sentir-se compromeses a promoure una societat més 
humana, més justa i més solidària al servei de la promoció integral de la persona i 
d’unes condicions de vida que afavoreixin la seva dignitat i la seva plenitud.  

Al llarg de la nostra vida hem hagut de prendre decisions importants per al nostre 
futur personal, familiar o professional, assumint incerteses i riscos. Ara estem 
cridats a prendre una decisió que marcarà decisivament el futur, no tan sols 
nostre, dels nostres fills o nets, sinó de tot un país. El proper dia 1 d’octubre 
podrem decidir amb el nostre vot, en referèndum demanat reiteradament per 
més del 70% de la ciutadania de Catalunya, com volem que sigui el nostre país en 
les properes dècades. Els nostres representants polítics facilitaran que la 
ciutadania exerceixi el dret inalienable que tot poble té a decidir el seu futur.  

El dret a l’autodeterminació dels pobles està reconegut internacionalment i 
obliga tots els poders a respectar-lo i a promoure’l. Els cristians catòlics el tenen 
recollit en la Doctrina Social de l’Església, que l’equipara als drets humans 
fonamentals de la persona i diu que és un dret reivindicable en nom de la justícia i la 
dignitat dels pobles. 

Els cristians, i tota persona compromesa amb el progrés, el benestar i la plenitud del 
proïsme, en la justícia i la llibertat, no poden deixar passar aquesta oportunitat, 
que els drets fonamentals ens reconeixen com a poble, per decidir quin ha de ser el 
nostre futur i el de les generacions venidores. 

El desenvolupament humà, personal i col·lectiu forma part del nucli central del 
missatge cristià. Jesús envià els seus deixebles a anunciar que una nova humanitat 
estava naixent i ens encomanà als seus seguidors de ser creadors de noves realitats. 
L’Església, amb mancances i defectes, assumeix aquest mandat i per això el papa 
Pau VI proclamà que el missatge cristià clama pel desenvolupament humà integral 
que inclou el dret dels pobles a aspirar a la pròpia legítima autonomia, i que la llibertat 
significa independència civil, autodeterminació política i emancipació del domini 
d'altres poders.  

Joan Pau II afirmà que quan el poble té consciència de nació, aquesta té dret a 
l’existència i a la independència, a determinar la pròpia sort i a construir el propi 
futur, ocupant un lloc en el concert de les nacions. Aquests drets són principis morals 
abans que normes jurídiques. 

El mateix papa Francesc ens recorda reiteradament que els cristians no podem ni 
hem de quedar-nos al marge en la lluita per la justícia. Tots som cridats a construir 
un món millor per mitjà d'accions transformadores.  

Vivim moments transcendentals, moments que poques generacions i pocs pobles 
poden viure, i aquest privilegi de poder ser protagonistes d’una nova realitat que 
volem millor, que pretenem que signifiqui un avenç en la qualitat de vida, personal i 



col·lectiva, del nostre país, l’hem de viure amb esperança, amb joia i amb molta 
responsabilitat. 

La societat catalana té virtuts i mancances, però és innegable que, majoritàriament, 
sempre ha tingut consciència de nació, voluntat de progrés i d’innovació i capacitat 
d’integració de noves realitats i persones. Una prova d’això la trobem en la reacció 
majoritària que ha tingut després dels tràgics i dolorosos atemptats terroristes de les 
darreres setmanes. En la nostra memòria quedarà sempre gravada la imatge dels 
pares del nen de Rubí, Javier Martínez, abraçant-se amb l'imam d’aquella població. 

El potencial del poble català és immens en els més diversos camps, com la cultura, 
les ciències, la tecnologia, el pensament. Catalunya també ha sigut pionera en justícia 
social, en democràcia, en el respecte al diferent, en solidaritat. Hem sigut una 
potència avançada i ho podem tornar a ser si tenim les eines que tenen els estats 
moderns. En canvi no ho serem si hem de seguir sotmesos a un estat que només 
ens vol pels recursos que ens pot extreure, que no reconeix ni respecta la nostra 
identitat com a poble. Un estat que ens vol vençuts, sotmesos i assimilats. 

Davant l’oportunitat que representa el referèndum de l’1 d’octubre demanem a tots els 
cristians i a aquelles persones que comparteixen els valors universals de la bondat, la 
pau, la justícia i la fraternitat un compromís ferm a:  

- Participar en el referèndum i defensar, cívicament i pacíficament, l’exercici del 
dret a votar si qualsevol institució de l’Estat espanyol pretén impedir-ho. 

- Animar les persones del seu entorn a participar-hi i a buscar la millor informació 
sobre el significat del seu vot. 

- Ajudar a reflexionar sobre les oportunitats que ens ofereix la creació d’un estat 
propi per millorar les condicions de vida actuals i futures. També ajudar a 
resoldre dubtes i oferir informació veraç.  

- Recordar el compromís que tenim com a persones de fe, de consciència i de 
conviccions a treballar pel bé comú, més enllà dels nostres interessos personals, 
evitant que la por sigui un obstacle per actuar amb consciència. 

D’una manera molt especial demanem: 

- Als responsables de les esglésies, comunitats i entitats que animin la participació 
i el debat seriós sobre el referèndum i la repercussió d'un resultat o un altre. 

- Particularment a l’Església catòlica, per la seva implantació cultural i territorial, que 
doni a conèixer als seus fidels la Doctrina Social de l’Església sobre el dret 
d'autodeterminació i posi els seus locals a disposició del Govern de la 
Generalitat perquè, arribat el cas d'un greu impediment, el poble de Catalunya pugui 
votar en aquests espais. 

Barcelona, 11 de setembre de 2017 
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