
 

 

 
 
 

MANIFEST 

per  

UNA CANDIDATURA D’UNITAT NACIONAL  

a les eleccions a les Corts espanyoles 

 
 

El país viu moments de gran transcendència i excepcionalitat que cal enfrontar amb sentit d’Estat i 

visió de futur.  

En els propers dos mesos, la Ciutadania de Catalunya serà cridada a expressar el seu vot en les 

eleccions a les Corts espanyoles, en les eleccions municipals i en les eleccions al Parlament 

Europeu. El context polític en que ens trobem ve marcat per la manca de voluntat del Govern 

espanyol de negociar una resposta política al clam de la majoria dels catalans a favor de 

l’alliberament dels presos polítics i retorn dels exiliats i a favor del dret a l’autodeterminació. 

En aquest sentit, en el proper cicle electoral es posarà a prova la maduresa i la força del Moviment 

sobiranista per a plantejar amb èxit – davant l’Estat espanyol – aconseguir amb èxit el 

reconeixement internacional al referèndum d’autodeterminació.  

Les eleccions a les Corts espanyoles son a la vegada un repte i una oportunitat perquè el Moviment 

sobiranista demostri, amb fermesa i contundència, que el dret a l’autodeterminació és una 

qüestió d’interès nacional per Catalunya i pels catalans. No només perquè es tracta d’un dret 

fonamental de qualsevol poble sinó perquè és el pas previ a la construcció d’un país més 

pròsper, més just, més solidari i més lliure. 

Essent una qüestió d’interès nacional, és de vital importància que els catalans i catalanes puguin votar 

una llista electoral que reflecteixi la diversitat i pluralitat de la societat catalana i on puguin 

convergir homes i dones disposats a defensar, a les Corts espanyoles, amb il·lusió, 

determinació i valentia el dret a decidir dels catalans. Una llista electoral que incorpori l’esperit 

de l’1 d’octubre. 

La CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA neix amb la vocació de construir ponts i enteses entre totes les 

forces polítiques i socials i la Ciutadania de Catalunya per tal d’assolir el mandat de l’1 

d’octubre. En aquest camí, ens sobra actituds partidistes i la manca d’unitat d’acció.  

En aquest sentit, apel·lem a la societat catalana perquè doni un suport explícit, massiu i il·lusionat a 

aquesta unitat d’acció d’interès nacional davant l’Estat espanyol i que subscrigui el present 

Manifest a favor d’una candidatura de país a les eleccions a les Corts espanyoles del proper 28 

d’abril de 2019. 

Apel·lem 

a totes les forces polítiques compromeses amb el mandat de l’1 d’octubre; 

a totes les entitats socials que en aquest país han organitzat o liderat mobilitzacions massives, 

pacífiques i transversals a favor del dret a l’autodeterminació; 



 

 

a tots els col·lectius professionals, entitats sectorials, veïnals o territorials que diàriament s’impliquen 

en la construcció de la unitat; 

a tots els Ciutadans i Ciutadanes que esperen que els seus representants polítics traslladin a les 

institucions espanyoles la seva voluntat d’exercir el dret de decidir lliurament el seu futur; 

 

que signin aquest Manifest i donin el seu suport explícit a la organització d’una candidatura 

unitària, transversal i sense partidisme que representi, el si del Congrés dels Diputats i del 

Senat espanyols, l’interès nacional de Catalunya de celebrar un referèndum 

d’autodeterminació pactat amb l’Estat espanyol i reconegut per la Comunitat internacional.  

 
Barcelona, 20 de febrer de 2019 


