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Manifest dels electes locals de Caldes de Montbui a favor del dret a decidir del poble de 
Catalunya i en suport a la consulta del 9 de novembre  

Avui, Diada de Sant Jordi de 2014, conscients dels moments històrics que estem vivint 
com a país, i en tant que càrrecs electes locals que som o hem estat del nostre poble, 
els sotasignants volem manifestar el nostre ple compromís amb el procés que ens ha 
de conduir a exercir el dret a decidir el futur polític del nostre país i, en conseqüència, 
amb la consulta prevista pel proper 9 de novembre.  

Aquest compromís, expressat reiteradament els darrers anys per l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui a través del seu Ple municipal, deriva del nostre compromís amb 
els valors democràtics, de la nostra convicció que en democràcia és la voluntat popular 
la que configura les lleis i les normes, que aquestes no poden mai coaccionar l’exercici 
democràtic, i de la constatació que una clara majoria de la ciutadania de Catalunya 
reclama poder decidir de manera democràtica, cívica i pacífica el futur polític del país.  

Aquesta reivindicació s’ha anat enfortint els darrers temps a mesura que la ciutadania 
catalana ha anat acumulant decepcions i greuges de part de les institucions de l’estat 
espanyol i també s’ha anat constatant la incapacitat d’aquest estat de reconèixer la 
seva pluralitat nacional interna. Lluny d’aquest reconeixement, que potser hagués 
facilitat un encaix còmode de la nació catalana en el marc espanyol, les institucions 
espanyoles i els seus principals partits polítics han optat per recentralitzar l’estat, 
incomplir els compromisos, laminar les competències catalanes, negar la nostra 
realitat nacional, atacar constantment eines tan vitals per la cohesió social del nostre 
país com la immersió lingüística a les escoles, o agreujar una situació de dèficit fiscal 
absolutament insostenible des d’un punt de vista econòmic i social.  

La sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que mutilava pilars bàsics del nou 
Estatut d’Autonomia, va significar un punt d’inflexió en les relacions Catalunya-
Espanya, posant de manifest que la voluntat de la ciutadania catalana expressada a 
les urnes era secundària davant l’opinió d’un tribunal ja aleshores fortament 
desacreditat i fins i tot caducat.  

La manifestació del 10 juliol de 2010 a Barcelona contra aquesta sentència, i sobretot 
la gran manifestació de l’Onze de Setembre del 2012 i la impressionant Via Catalana 
de l'Onze de Setembre del 2013, ambdues organitzades impecablement per 
l’Assemblea Nacional Catalana, varen significar l'eclosió de la voluntat molt majoritària 
de la societat catalana de poder decidir el futur polític de Catalunya, inclosa l’opció 
d’esdevenir un estat independent. A nivell polític-institucional, les eleccions al 
Parlament de Catalunya de novembre de 2012 varen generar una clara majoria 
compromesa amb un mandat democràtic inequívoc: organitzar un referèndum o 
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consulta sobre el futur polític de Catalunya. A partir d’aquí, la Declaració de Sobirania i 
el dret a decidir del poble de Catalunya de 23 de gener de 2013, la creació del Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, o l’acord de 6 forces polítiques el 12 de desembre de 2013 
sobre el contingut i la data de la consulta, han anat configurant l'imprescindible full de 
ruta institucional per finalment, el 9 de novembre, posar la decisió sobre el futur polític 
del país en mans de la ciutadania, és a dir, perquè el poble català exerceixi finalment 
el seu dret a l’autodeterminació.  

Ara, a pocs mesos de la consulta, i pocs dies després de la negativa del Congrés de 
Diputats d’autoritzar-la, ens trobem en una fase decisiva del camí emprès amb força 
per la societat catalana. Una fase que precisa de la màxima unitat possible entre 
societat civil,  institucions catalanes i partits polítics favorables a la consulta, és a dir, la 
conjuminació de l'energia popular i cívica amb la fermesa institucional i política- 

És en aquest context decisiu que les persones sotasignants, que som o hem estat 
electes locals de Caldes de Montbui en l’etapa democràtica: 

• Manifestem que Catalunya és una nació, i que tota nació té dret a decidir el seu 
futur polític de manera lliure i democràtica. 

• Reafirmem el nostre compromís amb el Parlament de Catalunya i amb el 
Govern de la Generalitat, representants legítims del poble català, per tal que la 
consulta prevista pel proper 9 de novembre sigui una realitat. 

• Reconeixem l’important paper que el municipalisme català està jugant per tal 
de poder fer efectiu el nostre dret a decidir, i demanem als ajuntaments del 
nostre país, i en particular al de Caldes de Montbui, la màxima col·laboració i 
lleialtat institucional per fer possible la consulta del 9 de novembre. 

• Fem una crida a que el desenllaç del procés cap a l’exercici del dret a decidir 
s’esdevingui en tot moment des de la defensa dels valors democràtics, del 
diàleg i de la cohesió social. 

• Cridem a la ciutadania a participar de manera activa, cívica i pacífica en aquest 
camí democràtic, decidint el proper 9 de novembre, des de la seva llibertat, el 
futur polític del nostre país. 

I acordem fer arribar aquest Manifest a la Presidència de la Generalitat, del Parlament 
de Catalunya i dels diferents Grups Parlamentaris. 

 

Caldes de Montbui, 23 d’abril de 2014 


