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MARXA CAP A LA INDEPENDÈNCIA 

MANIFEST 
 

 
Les persones signants, plenament conscients de pertànyer a la nació catalana 
i plenament compromeses amb el present i el futur polític, econòmic, social, 
lingüístic i cultural d’aquesta nació 
 
Constatem 

 
1. Que, després de més de trenta anys, el model autonòmic espanyol ha 
demostrat ser incapaç d’articular un model polític respectuós amb les nacions 
que actualment integren l’Estat espanyol, entre les quals, la catalana. En els 
darrers anys, s’ha evidenciat el divorci entre els diferents models de sobirania 
proposats des de Catalunya i el model que es proposa des d’Espanya. 

2. Que la pertinença a l’estat no només perjudica notòriament les nostres  
possibilitats de mantenir i incrementar el nivell de vida i benestar social sinó 
que, fins i tot, disminueix i limita conscientment les potencialitats del nostre 
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió 
social de la societat catalana. 

3. Que la majoria de catalans i catalanes ens sentim humiliats pel tracte  
indigne i per la situació d’espoli que pateix la nostra nació, i igual o més 
insatisfets amb la limitada capacitat de decisió i d’autogovern que permet 
l’autonomia. 

4. Que, després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de 
juny de 2010, s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé 
desaparèixer com a nació, diluint-nos dins la hipotètica nació espanyola que, 
sota l’aparença de modernitat, manté els objectius unificadors i 
homogeneïtzadors castellans que sempre l’han caracteritzada o, per contra, 
iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució del nostre 
propi Estat.  

5. Que el Parlament de Catalunya ha ratificat en diverses ocasions que 
Catalunya és una nació i que, com a tal, no renuncia ni renunciarà mai a 
l’exercici del dret d’autodeterminació. 

6. Que dins la societat civil catalana s’ha generat un ampli moviment de 
rebuig a l’actual procés de destrucció econòmica i de menysteniment cultural 
a què està sotmès el nostre poble, així com una consciència creixent de la 
necessitat de recuperar l’Estat propi. Aquesta consciència s’ha manifestat de 
diverses maneres i s’ha materialitzat amb el naixement de l’Assemblea 
Nacional Catalana des de la societat civil i de l’Associació de Municipis per la 
Independència des de les institucions. Així doncs, l’Assemblea convoca 
aquesta Marxa cap a la independència, que es farà durant tot l’estiu, des del 
30 de juny fins a l’11 de setembre de 2012, comptant amb el suport de 
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l’Associació dels Municipis per la Independència i de moltes entitats cíviques 
del país. 
 
 

 

Considerem 

 

1. Que la població de Catalunya està decebuda perquè no se sent 
representada per un marc institucional polític en retrocés que, únicament, 
crea desafecció envers la cosa pública, desacredita els valors democràtics i 
no respecta els drets individuals i col�lectius de la seva gent.  
 
2. Que malgrat això, el poble català ha mostrat reiteradament la seva 
maduresa democràtica, condició necessària per a qualsevol procés 
d'emancipació. 
 
3. Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor 
de la sobirania s’agrupin i, així, es multipliquin i esdevinguin majoritàries per vies 
democràtiques, com a condició indispensable per exercir el dret 
d’autodeterminació. 
 
4. Que des del Principat de Catalunya s’ha de prendre la iniciativa i s’ha 
d’actuar solidàriament per donar suport als moviments que sorgeixin, amb les 
mateixes finalitats, als altres països amb els quals Catalunya comparteix, des de 
fa vuit segles, la mateixa nació, expressada especialment en la comunitat de 
llengua, de cultura, de dret, de tradicions i en una estructura social i 
econòmica semblant. 
 
És per tot això que Manifestem 
 
1.- La nostra ferma voluntat de no aturar-nos fins aconseguir ser un dels propers 
estats d’Europa. 
 
2.- El nostre compromís en convertir la concentració d’aquest 11 de setembre, 
a Barcelona, en un acte massiu que tingui conseqüències històriques. Amb 
aquesta acció exigirem als nostres representants polítics que iniciïn el procés de 
secessió de l’estat espanyol i que cerquin els suports internacionals necessaris, 
seguint els procediments previstos en les convencions i tractats internacionals. 
 
3.- El nostre propòsit de treballar per aconseguir l’adhesió del major nombre 
possible de municipis del nostre país a l’Associació de Municipis per la 
Independència perquè el més aviat possible convoquin, tots el mateix dia i 
amb la mateixa pregunta, una  Consulta que ens permeti saber el nivell de 
suport popular que tindrà la futura constitució d’un Estat català sobirà. 
 
4.- D’acord amb l’objectiu de la Consulta, si el President de la Generalitat de 
Catalunya convoca eleccions anticipades per constituir un Parlament que, 
com a primera acció, insti la celebració d’un plebiscit d’autodeterminació 
nacional sota garanties internacionals, podrà comptar amb el nostre suport 
incondicional. Si el poble català s’hi pronunciés favorablement, o bé si l’Estat 
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espanyol no permetés el lliure exercici d’aquest dret, els diputats elegits 
haurien de proclamar la independència nacional i constituir l’Estat català 
sobirà. 
 

Finalment, expressem el nostre suport a la Marxa cap a la independència  i 
comprometem la nostra implicació activa per tal que esdevingui el clam del 
poble català per la seva llibertat. 

Barcelona, 30 de juny de 2012 

 

Signatures (amb nota legal) 


