Comitè de l’Eixample per a la Nació Catalana
Convenció per la Independència Nacional
Plataforma pel Dret a Decidir (PDD)
Som 10 Milions
Xarxa d’Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans pels Drets i les Llibertats Nacionals

Entitats signatàries (llista provisional a 15/06/2012):

Agència del Cens Nacional del Poble Català
Associació Josep Narcís Roca i Ferreras
Associació Llengua Nacional
Centre Excursionista de Catalunya (CEC)
Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN)

Constatant que el Parlament de Catalunya està regit per la Constitució Espanyola que
només reconeix el Poble espanyol i el proclama titular únic de sobirania a tot l’Estat (Art
1.2), el Pacte està concebut perquè un bloc d’entitats de la societat civil i un bloc de partits
polítics d’obediència nacional es coordinin en la creació d’institucions democràtiques
noves, conformes amb el Dret Internacional, com una Cambra de Representants del Poble
Català, d’arreu de la Nació, no regida per la Constitució Espanyola i elegida amb el Cens
Electoral del Poble català. A fi que sigui reconegut subjecte de Dret internacional per
dotar-se legítimament d’un Estat propi.
Les entitats que figuren al marge son les que, fins ara, han signat l’adhesió a l’escriptura
del Pacte, d’altres preparen els documents per fer-ho i uns partits ho tenen en estudi.
Els fets de juliol de 2010 que varen donar la campanada per iniciar contactes amb partits i
entitats de la societat civil per proposar l’estratègia continguda al text del Pacte, varen ser:
Dictamen 15/2010 del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, on diu que els
processos d’autodeterminació i de secessió són, generalment, processos constituents nous
que no utilitzen els procediments establerts en les constitucions dels estats a escindir;
Publicació de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol suprimint articles de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (adoptat per majoria absoluta del Parlament) i
recordant la dependència del Parlament de Catalunya a l’ordenament jurídic espanyol;
Gran manifestació de Barcelona el dia 10 pel dret de decidir del nostre Poble; I Dictamen
141/2010 del Tribunal Internacional de Justícia de l’ONU, dient que la declaració
unilateral d’independència de Kosovo era conforme al Dret Internacional, pel fet que no
havia sigut feta per l’Assemblea (Parlament) de Kosovo.
Ara l’acumulació de fets molt greus en aquests dos anys, la recent sentència del Tribunal
Suprem espanyol contra la llengua catalana i el resultat del sondeig del CEO amb la
majoria per la Independència al Principat ens imposen no esperar més i per això fem
aquesta

CRIDA A LES FORCES DEL POBLE CATALÀ
CATALÀ
Als set partits polítics d’obediència catalana que entre juliol i agost de 2010 van rebre
per carta certificada l‘esborrany d’escriptura notarial del Pacte Nacional per
l’Autodeterminació i la proposta formal per tenir converses sobre la conveniència de
formar-ne part. Perquè hi responguin ara.
Als partits Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de
Catalunya amb els quals varem poder tenir converses sobre les bases i l’estratègia
recollides al text del Pacte, sense que hagin pres una decisió. A fi que, a la llum de fets
greus dels darrers mesos i els més recents, revisin els Considerants i Constatacions
que des del 2010 ja figuraven al text del Pacte. I perquè reprenguem les converses per
veure els avantatges de dur a terme sense riscos, legítimament, l’estratègia cap a
l’Estat propi en el que es pot considerar un Pacte d’Estat amb la societat civil.
A les entitats culturals, corporatives, esportives, professionals, sobiranistes, resistents
i de tots tipus d’arreu de la Nació, perquè prenguin coneixement del text del Pacte i
en signin l’adhesió, actuant així de manera conseqüent al present moment històric, i
aportant més força i dignitat al bloc d’entitats per a empènyer els partits polítics
esmentats i altres a formar part del pacte. Esdevenir entitat signatària és participar
des de la societat civil a que el Poble català prengui en mà el seu destí.
A Òmnium Cultural, de forma específica, a fi que reprenguem les converses iniciades
a finals de 2011 perquè, de forma preeminent participi a liderar el bloc d’entitats del
Pacte, d’acord amb el paper capdavanter que la societat del Principat li ha atorgat i
responent així a les demandes que pública i reiteradament ha fet evidents.
A l’Assemblea Nacional Catalana, ANC, que mobilitza importants forces per la
Independència, perquè les orienti des d’ara a crear institucions democràtiques del
Poble català, no regides per la Constitució Espanyola, sense necessitat d’esperar
noves frustracions via Parlament de Catalunya.
A donar suport a l’Associació de Municipis per la Independència, en el seu projecte
institucional al Principat i encoratjar-la en la seva recerca d’unitat d’acció amb
l’ANC i el Pacte Nacional per a l’Autodeterminació, per establir importants sinèrgies
al servei de la Nació.
I als qui llegeixin aquesta Crida, els convidem a col·laborar facilitant el contacte amb
entitats o grups locals a qualsevol territori de la Nació per a promoure presentacions
del Pacte, posant-se en contacte amb el Secretariat.

Es prega feu donatius per a finançar la campanya:
C/c Banc de Sabadell 0081 7013 98 0001181127
Barcelona

Secretariat: Agència del Cens Nacional del Poble Català
Reg. Entitats Jurídiques 24695 – CIF G62593157
cnc@nacio-catalana.org

