
CRIDA A LA CIUTADANIA I AL POBLE DE CATALUNYA PER L’EXERCICI 
EFECTIU DE LA DEMOCRÀCIA I L’ ASSOLIMENT DE LA REPÚBLICA 
CATALANA INDEPENDENT

El poble català es troba en un moment polític històric i excepcional, tal com ho mostra el fet  que en 
aquests darrers anys s’hagi anat mobilitzant de manera constant i molt nombrosa en la defensa dels 
seus drets col·lectius. Les mobilitzacions i l’existència d’un estat de consciència permanent en 
demanda de canvis polítics i socials, fa que estiguem vivint actualment un moment ple d’esperances; 
esperances fonamentades en l’exercici del nostre dret a decidir i en la capacitat que tenim de 
construir col·lectivament el nostre futur. Però des del poder polític i econòmic de l’Estat espanyol - i 
des dels sectors que a casa nostra continuen lligats a aquest poder – envien constants missatges 
ambigus o amenaçadors contra l’exercici democràtic dels nostres drets i contra l’anhel popular de 
llibertat, tot  aprofitant qualsevol excusa que pugui donar cobertura al marc polític opressor actual.

En aquesta situació, des de la pluralitat de la societat civil i amb el màxim respecte per les 
organitzacions que dinamitzen en aquest  moment les mobilitzacions en defensa dels nostres drets 
polítics i socials, fem una crida,  més enllà de cada àmbit organitzatiu, a fer pinya i aglutinar esforços 
al voltant de la concreció i la materialització de dos objectius bàsics que com a poble haurem 
d’afrontar en un termini de temps no gaire llunyà: la realització, sense confusions ni dilacions, del 
REFERÈNDUM  D’AUTODETERMINACIÓ, i la definició del model de país que volem i 
necessitem, en forma d’una REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT que sigui un exemple de 
democràcia plena, és a dir, una democràcia econòmica, política i social sense limitacions, 
interferències ni ambigüitats.

La voluntat popular manifestada a bastament al llarg de tants anys de mobilitzacions ha  deixat prou 
clar que és la ciutadania de Catalunya la que ha d’exercir el seu  dret democràtic a decidir el seu futur 
col·lectiu. I és amb la intenció de recollir aquesta aspiració democràtica que des del Col·lectiu 
Drassanes reclamem la REALITZACIÓ EFECTIVA DEL REFERENDUM en la data i amb les 
preguntes acordades pels nostres representants electes, tot instant el govern i el Parlament a fer 
públic, al més aviat possible, el reglament pel qual es regirà el referèndum, en el  qual s'inclogui, que 
en el cas que cap de les tres respostes finalistes possibles sumi el 50% més 1 de la totalitat dels vots 
emesos, es faci una segona volta al cap de 15 dies, amb les dues opcions més votades.

Essent conscients també que l’objectiu és la consecució d’un Estat independent que estigui alliberat 
de les males pràctiques polítiques que sovint ha comportat fins ara l’exercici del poder, és important 
que encetem un procés de debat democràtic i participatiu que ens permeti avançar cap a la concreció 
dels fonaments constitucionals que ha de tenir la REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT que 
necessitem per a portar a terme la renovació democràtica i el progrés social, econòmic i cultural que 
el nostre poble necessita i reclama. 

Fem, doncs, una Crida a tota la ciutadania de Catalunya perquè faci possible l’assoliment d’aquest 
objectiu:

- La realització del REFERENDUM el dia 9 de novembre de 2014, que porti a la  CONSTRUCCIÓ 
COL·LECTIVA DE LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT.
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