
Taula pel Dret a Decidir de Sant Andreu 

 
 

Davant l'anunci de la convocatòria, el dia 9 de novembre de 2014, d'una consulta per fer 

efectiu el dret a decidir del poble de Catalunya, aquesta entitat: 

.............................................................................................................(nom entitat) 

S’ADHEREIX a la Taula pel Dret a Decidir del Districte de  Sant Andreu i MANIFESTA: 

 

1. Que donem suport a l'acord assolit per la majoria de forces polítiques al Parlament que, 

fent-se ressò de les mobilitzacions populars, farà possible la celebració d'una consulta on 

el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 

2. Que estem compromesos amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, per tal que 

aquesta consulta, com a exercici d’un dret democràtic bàsic, sigui una realitat. 

3. Que, fonamentats en els principis de convivència més democràtics, tota comunitat 

nacional té dret a decidir de manera lliure la seva condició política i perseguir lliurement el 

desenvolupament econòmic, social i cultural propis. 

4. Que el dret a l'autodeterminació dels pobles ha estat internacionalment reconegut a 

pactes com la Carta de les Nacions Unides de 1951, el Pacte Internacional dels Drets Civils 

i Polítics de 1966, o de la Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides de 1970, 

entre d'altres. 

5. Que el poble de Catalunya, entès com a realitat nacional reconeguda i diferenciada, amb 

una història, cultura i llengua pròpies, té el dret a decidir lliurement i democràticament 

com vol organitzar-se políticament i socialment, i com vol relacionar-se amb la resta de 

pobles de l'Estat espanyol, d'Europa i del món. 

6. Que les mobilitzacions socials i populars del poble de Catalunya, amb gent d’orígens 

diversos, des d’aleshores ençà i fins a les mobilitzacions del setembre de 2013, són una 

expressió inequívoca de la voluntat col·lectiva del poble de mantenir una realitat nacional 

pròpia. 

7. Que donem ple suport a qualsevol iniciativa social o institucional que fomenti la 

informació, el treball i la concreció de l’exercici al dret a decidir del poble català, i animem 

a la ciutadania a participar de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte 

democràtic. 

8. Que davant la situació de profunda crisi democràtica, social i econòmica que està patint el 

poble de Catalunya, només la sobirania plena li permetrà decidir sobre el sistema polític, 

econòmic i social i, per tant, construir un país basat en la democràcia i la justícia social. 

 

Per això DEMANEM: 

 

 Que aprofundint en la voluntat de qualitat democràtica que està demostrant el nostre 

poble, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat 

garanteixin la celebració de la consulta d’autodeterminació convocada per al 9 de 

novembre de 2014. 

 Que en cas que l’Estat espanyol impedeixi la celebració de la consulta, el Parlament de 

Catalunya i el Govern de la Generalitat prenguin totes les mesures que calgui per fer 

possible que el poble de Catalunya exerceixi el seu dret a decidir. 

 Que el Districte de Sant Andreu i l’Ajuntament de Barcelona facilitin totes les eines 

necessàries perquè el conjunt de la població dels nostres barris puguin fer efectiva la seva 

participació en l’exercici del dret a decidir. 

 

 

Sant Andreu, 24 de juliol de 2014 

( Nom de qui signa, segell de l’ Entitat i signatura) 


