
Les entitats sotasignades, totes elles adherides al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, volem 

manifestar que davant la nova suspensió del 9N, expressem el nostre desacord tant en la 

submissió de la Generalitat a les arbitrarietats de l’Estat Espanyol, com en la desnaturalització 

del procés per part del govern català en base a les següents consideracions: 

- Que els partits catalans que donen suport al govern català es van presentar a les 

darreres eleccions amb el compromís de celebrar una consulta sobre el futur de 

Catalunya. 

 

- Que el Parlament de Catalunya en data 23 de gener del 2013 per majoria clara va 

declarar-se sobirà en aquests termes «el poble de Catalunya té, per raons de 

legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà». 

 

- Que la majoria dels partits catalans acordaren que en data del 9 de novembre es 

celebraria una consulta per fer efectiu el dret a decidir en base a la declaració de 

sobirania precedent. 

 

- Que el proppassat 26 de juny de 2013 es firma el Pacte Nacional pel Dret a Decidir,  on 

la societat civil i les institucions catalanes es comprometien a  donar suport a l’exercici 

del dret a decidir i a la celebració de la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

 

- Que el Tribunal Constitucional espanyol en data 29 de setembre d’enguany suspèn la 

consulta prevista pel 9 de novembre, que el govern català acata aquesta decisió de 

forma unilateral sense consulta prèvia amb la resta d’actors polítics i civils implicats en 

el procés. 

 

- Que el passat 14 d’octubre el govern proposa una alternativa participativa no electoral 

a la consulta prèviament pactada, que aquesta fou acceptada pels partits impulsors del 

Pacte del Dret a Decidir, que hores d’ara que no s’ha explicat a la ciutadania quins son 

els efectes d’aquest procés participatiu ni com s’implementarà el resultat. 

 

Per tot plegat i a tenor dels fets precedents:  

Exigim dignitat al President de la Generalitat perquè assumeixi el seu compromís de consultar 

a la ciutadania el futur polític del nostre país, i que per tant no acati la nova suspensió, exigim 

responsabilitat als partits que donen suport al govern i/o al pacte pel dret a decidir, perquè 

aquest 9 de novembre les institucions publiques estiguin al costat dels anhels del poble català. 

Rebutgem que la Generalitat cedeixi la responsabilitat del procés participatiu a tercers, 

rebutgem de repetir les consultes civils que ja vam realitzar amb èxit entre el 2009 i 2011. 

Ara es l’hora d’exercir la sobirania, el govern català té el deure moral d’estar al costat dels 

voluntaris fins a les darreres conseqüències, com així ho estarem la resta del poble català, cal 

recolzar als funcionaris que arreu del país faran possible la jornada, el govern no es pot  rentar 

les mans es l’hora de ser ferms, l’unitat ens permet ser responsables dels nostres actes , ser 



conscients del moment històric que vivim tots junts i la legitimitat democràtica que ens 

empara. 

 

Ara o Mai 
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Catalunya diu prou 

Confederació Sindical Catalana - Intersindical 

Fundació Francesc Macià 

Moviment de Cultura Popular “El Sotrac” 

 

 

 

 

 

 

 


