
 
 

COMPROMÍS PER UNA MAJORIA PARLAMENTÀRIA AFAVOR DE LA REPÚBLICA CATALANA 

LLIURE 

Catalunya es troba en una situació de paràlisi institucional, política i econòmica i davant una 

cruïlla de camins. Les eleccions del proper 27 de setembre són determinants perquè el 

Parlament que en surti elegit, legitimat en sufragi universal, esdevingui protagonista en la 

construcció del nostre futur com a país. 

L’Associació Acord d’Esquerres per la República Catalana , en compliment del nostre propòsit 

com entitat, de garantir una àmplia majoria parlamentària a favor d’iniciar un Procés 

Constituent d’una República Catalana i de la independència, ens dirigim amb aquest manifest a 

les coalicions formades pels partits polítics que van donar suport a la Declaració de Sobirania 

aprovada pel Parlament de Catalunya, entenent que el poble català esdevé subjecte polític i 

jurídic per a construir el seu futur. 

En aquest sentit proposem als candidats de les candidatures de Junts pel Si, de la CUP i  de 

Catalunya Si que es Pot  a assumir el contingut d’aquest manifest com a pauta de referència 

de la seva acció política posterior a les eleccions del 27 de setembre per afavorir una nova 

majoria que garanteixi:  

1. L’impuls i el suport en sessió Parlamentària a una Declaració Institucional que 

garanteixi, en el marc d’aquesta legislatura, l’exerceixi de la plena sobirania, 

promovent la desconnexió amb les estructures de l’Estat Espanyol i legislant un nou 

marc legal català amb la voluntat d’emprendre un procés de ruptura des de la 

legitimitat democràtica d’una nova majoria parlamentària. 

 

2. El  suport institucional a obrir un Procés Participatiu amb la implicació d’entitats de la 

societat civil, per assentar les bases de la Constitució de la República Catalana que 

haurà d’aprovar el Parlament i  sotmetre-la posteriorment a referèndum popular. 

 

3. Que treballi perquè el nou marc constitucional contempli com a mesures 

imprescindibles la regeneració democràtica, els drets socials universals d’equitat i 

justícia, un model de gestió econòmica públic i propi, així com normes bel·ligerants 

contra tota mena de corrupció. 

 

4. Doni suport a un govern compromès en la Gestió del Procés Constituent de la 

República Catalana lliure.  

 

En aquest sentit participarem activament a la manifestació de l’11 de setembre entenent 

aquesta com el marc unitari de reivindicació i compromís de tots els qui volem que el proper 

27 Setembre esdevingui el punt de partida en la gestió de la ruptura amb l’Estat i la 

construcció d’un país nou. 

Barcelona, setembre de 2015 


