
RESOLUCIÓ (ESBORRANY): 

 

El Parlament de Catalunya:   

1. Celebra l’èxit de la multitudinària manifestació que va tenir lloc  a 

Barcelona en motiu de la Diada Nacional, el passat 11 de setembre, i 

fa pública la seva voluntat de recollir i desenvolupar els anhels allà 

expressats pels ciutadans i ciutadanes de forma massiva i pacífica. 

2.  Constata que l’Estat espanyol no va voler entendre la gravetat de 

la situació creada per la sentència del Tribunal Constitucional de 

l’any 2010, que no va respectar la voluntat del poble de 

Catalunya expressada en referèndum l’any 2006, i que va donar 

lloc a la gran manifestació del 10 de juliol de 2010. 

3.  Constata que des de llavors, l’Estat espanyol no tan sols no ha 

intentat millorar la situació sino que l’actual Govern ha emprés 

una ofensiva recentralitzadora que vulnera les competències de 

la Generalitat i s’ha negat a discutir les propostes emanades del 

Parlament de Catalunya. 

4.  Proclama de forma solemne, tal com ja ho ha fet en d’altres 

ocasions transcendentals, el dret imprescriptible i inalienable de 

Catalunya a  l’ autodeterminació, com a  expressió democràtica 

de la seva sobirania com a nació. 

5.  Considera imprescindible que partits polítics, agents socials i 

entitats representatives del país arribin a un “Acord Nacional per 

l’exercici del dret a decidir”, el més ampli possible, per tal que la 

ciutadania de Catalunya pugui expressar durant la propera 

legislatura, a través d’un referèndum o d’una consulta, la seva 

voluntat sobre el futur del país. 

6.  Acorda crear, de forma immediata o en l’inici de la propera 

legislatura en cas de dissolució anticipada del Parlament, una 

Comissió d’estudi sobre l’exercici del dret a decidir de 

Catalunya, integrada per tots els grups parlamentaris, que 

contempli la possibilitat de convidar-hi experts i entitats, per tal 

de definir el full de ruta concret de l’exercici d’aquest dret, 

analitzant experiències d’altres països, la situació a la Unió Europea, 

les possibilitats que la legislació ofereix i el calendari i les actuacions 

que se’n derivarien, així com els mecanismes de seguiment plural del 

procés i la presència d’observadors internacionals neutrals de 

reconeguda solvència. 

7.  Constata la necessitat de que en aquest procés, que es produeix 

en un context de greu crisi econòmica que provoca greus patiments 

en amplis sectors de la societat, es garanteixi la cohesió social del 

país,i la voluntat expressada en múltiples ocasions per la 

societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.  



8. Considera necessària ,al llarg de tot el procés, que no serà fàcil ni 

d’avui per demà, la utilització de tots els mecanismes 

democràtics que permetin un debat rigorós i serè, basat en el 

respecte a totes les posicions polítiques i la plena igualtat 

d’oportunitats d’exposar-les, en especial des de els mitjans 

públics de comunicació. 

9. Constata que qualsevol avenç cap a més estructures d’estat 

implica la necessitat de defensar, i no pas desmantellar, les 

estructures d’estat de les que Catalunya ja disposa, en especial 

les de tots els serveis públics que conformen  l’estat de benestar com 

l’educació, la sanitat i els serveis socials, així com les de 

l’administració pública de la Generalitat i dels ens locals i les dels 

mitjans públics de comunicació. 

10. Finalment, el Parlament de Catalunya expressa la seva confiança 

en la maduresa del poble de Catalunya i en l’únic mecanisme 

vàlid per resoldre els conflictes: la democràcia ,per la que varen 

lluitar milers i milers de persones durant la dictadura franquista. 

 

 


