TOTS ELS POBLES tenen dret a la llibertat. Totes les nacions tenen dret a l’autodeterminació.
Catalunya no és una excepció. L’article primer del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de
Nacions Unides proclama que “tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació”. El fet que el Regne
d'Espanya hagi incomplert sistemàticament aquest precepte, incorporat al seu ordenament jurídic
intern des del 1978, no fa decaure el dret del poble de Catalunya a exercir-lo. La vigència d’un dret no
decau pel fet que qui hauria de respectar-lo no ho faci d’una manera reiterada.
Gran part del poble català ha protagonitzat al llarg dels darrers anys, i més concretament en la darrera
dècada, una sostinguda mobilització social, pacífica i democràtica a traves de multitudinàries
manifestacions i de consultes populars, com la del 9 de novembre del 2014, i molt singularment la
del referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Un referent que ens obliga a mantenir-nos fidels al mandat
expressat a les urnes per més de 2.300.000 persones.
El poble de Catalunya va decidir en el referèndum del primer d'octubre de 2017 esdevenir un
Estat independent en forma de República, decisió que va ser ratificada pel Parlament de Catalunya
el 27-O, i que va tornar a ser validada el 21-D amb la majoria sobiranista sorgida de les eleccions
imposades per l’Estat. Malgrat els impediments de l'Estat espanyol, que hauria hagut de garantir
l'exercici del dret a l'autodeterminació en lloc de reprimir-lo amb una gran violència policial, el
referèndum va expressar el desig majoritari dels catalans de decidir lliurement el seu futur.
Des de llavors, Catalunya viu en l’excepcionalitat política, social i institucional, que ha anat
acompanyada d’una llarga i dolorosa repressió contra l’autogovern i el sobiranisme. La situació actual
exigeix, per part nostra, definir unes noves estratègies, disposar de nous instruments i renovar
aliances per avançar eficaçment en el compliment del compromís sorgit del referèndum de l’1-O i de
les eleccions del 21-D, amb l’objectiu de fer efectiu l’exercici del dret a l’autodeterminació. La
repressió i les circumstàncies que envolten l’exili i la presó dels polítics sobiranistes no ens han
d’impedir ser conscients d’aquesta necessitat i fer-la efectiva.
Per tot això fem una crida pública i oberta per definir plegats les estratègies socials i polítiques que
ens han de permetre en un futur proper assolir la república de dones i homes lliures, en una
Catalunya nacionalment sobirana. Aquesta és una Crida a favor de la unitat sobiranista i republicana
per constituir una organització d’acció política basada en la radicalitat democràtica, la transversalitat
ideològica, la transparència en la presa de decisions i en la bona gestió del benestar públic.
És una Crida compromesa amb els valors republicans de solidaritat entre persones i pobles per lluitar
contra les desigualtats i les discriminacions, ja siguin individuals, ja siguin col·lectives o socials. És
una crida a qui vulgui viure en un país de llibertats i no de repressió; d'inclusió i no de rebuig; de
pau i no de violència; de prosperitat per a tothom i no de privilegis per uns pocs. Un país en el
qual la paraula i el debat democràtic prevalguin sempre per damunt de les agressions, les amenaces
i la censura, i on la pauta de conducta sigui l'imperatiu democràtic, amb cap límit més enllà del que
determinen els Drets Humans.

És una crida que adrecem a tota aquella gent que comparteix la necessitat d'unir estratègies i
esforços, de fer-ho des de la generositat i la pluralitat, renunciant als personalismes o a les estratègies
de part, per tal que la nació catalana disposi d'un moviment sobiranista d'ampli espectre i
transversal. És una crida a favor de la unitat per constituir un moviment per la república que
esdevingui el veritable punt de trobada dels actors polítics i cívics del sobiranisme. És, per tant, una
crida per aglutinar tantes sensibilitats polítiques i socials com sigui possible en una eina d'acció
política que pugui participar en totes i cadascuna de les cites electorals que es produeixin fins a la
plena instauració de la república.
Per això, fem aquesta crida i proposem:
1.Desplegar una estratègia destinada a convertir Catalunya en un Estat independent, en
forma de república, nacionalment lliure.
2.Constituir un moviment que cristal·litzi en un instrument polític organitzat que aplegui
aquelles persones que comparteixin l’objectiu de proclamar la República Catalana
mitjançant mètodes exclusivament pacífics i democràtics.
3.Vertebrar aquest instrument polític a partir de la pluralitat ideològica i els valors de la
llibertat, el benestar, la prosperitat, l’equitat, la justícia, la solidaritat, la sostenibilitat, la
igualtat, la cultura, l’educació, el coneixement, la transparència, la participació i el
compromís cívic.
4.Propiciar els grans acords de país a nivell nacional i local, tant de tipus sectorial com
electoral, per apoderar la ciutadania de Catalunya.
5.Adquirir el compromís de dissoldre’s un cop assolit l’objectiu d’instauració de la República
Catalana.
Per poder assolir aquest propòsit, emplacem aquelles persones que hi tinguin interès i vulguin
participar directament en la definició d'aquestes fites a unir-se a aquesta crida, que culminarà la tardor
vinent amb la celebració d’una convenció nacional constituent durant la qual s'acordarà la forma i
el contingut d'aquest nou espai polític.
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