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Comunicat de premsa

Cerdanyola, primer municipi català que respon a la crida de 

Vic i surt en defensa del dret a decidir i l’Estat Propi 

Neix amb ampli consens el Pacte de Cerdanyola, pel 

qual vuit partits defensaran la consulta i el sí

Fins a 8 partits polítics del poble presentaran aquest divendres el  Pacte de 

Cerdanyola, pel qual es comprometen, juntament amb la societat civil i el teixit  

associatiu del país, a ‘fer posible el  dret a decidir’  i  a ‘aconseguir el  màxim 

recolzament afirmatiu per l’alliberament nacional’.  Mostrant que a la vila hi ha 

un ampli consens al voltant de l’exercici del dret a l’autodeterminació, Esquerra 

Republicana de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Candidatura d’Unitat 

Popular, Compromís per Cerdanyola, Convergència Democràtica de Catalunya, 

Iniciativa per Catalunya Verds, Solidaritat Catalana per la Independència i Unió 

Democràtica de Catalunya, subscriuran un acord que recorda que Cerdanyola 

del Vallès ‘ha estat capdavantera en la defensa dels drets dels ciutadans del 

nostre país’. 

És  especialmente  rellevant  que  la  vila  sigui  el  primer  municipi  català  a 

respondre a la crida dels partits signants del Compromís de Vic el prop passat  

9 d’abril, demostrant en efecte que Cerdanyola del Vallès és punta de llança pel 

que fa a la defensa del dret a l’autodeterminació i del camí cap a l’Estat Propi. 

Des de  Cerdanyola per la Independència (CxI)- Assemblea Territorial de l’ 

Assemblea Nacional Catalana a Cerdanyola del Vallès també volem destacar 

que veiem molt positiu que la vila, amb característiques sòcio-demogràfiques 

molt diferents a les de la capital d’Osona, sigui el primer municipi català que en 

reculli  el  testimoni i  es situï a l’avantguarda de la defensa del dret a decidir 

col.lectivament el nostre futur i de la construcció d’un nou Estat lliure i sobirà. 



Així mateix, veiem d’especial significació que Cerdanyola del Vallès sigui també 

el primer municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a endegar un 

acord  d’aquestes  característiques.  Nogensmenys,  el  text  de  l’Acord  recorda 

que la vila ‘és un exemple d’inclusió, i com a tal és i ha de ser un garant de la 

preservació d’aquests trets que ens caracteritzen’. 
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