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MANIFEST DEL PNDD EN RELACIÓ A LES ELECCIONS AL 

PARLAMENT DE CATALUNYA DEL PROPER 27 DE SETEMBRE 

 

Les institucions i associacions que constituïm el Pacte Nacional pel Dret 

a Decidir i que representem una part ben significativa de la societat 

civil, de l’estructura institucional municipalista, el govern de Catalunya 

i els grups parlamentaris compromesos en l’exercici del dret a decidir i 

que ens hem reunit al Parlament el dia 6 de març de 2015: 

 

Reconeixem que les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 

27 de setembre d’enguany mantenen el dret a decidir exigit 

reiteradament i multitudinàriament per una gran part del poble català.  

 

Expressem la nostra voluntat d’exercir-lo d’una manera cívica i 

democràtica fruit de la nostra responsabilitat sobre el futur 

institucional i polític de Catalunya. 

 

Per això, circumscrivint-nos estrictament a la tasca de promoure el dret 

a decidir, el Pacte fa una crida a la participació ciutadana en el 

necessari debat i en la corresponent votació. 

 

Demanem a totes les forces polítiques catalanes – especialment a les 

que formen aquest Pacte Nacional- que defineixin les seves propostes 

sobre el futur institucional de Catalunya, així com les seves derivacions 

socials, econòmiques, culturals, educatives, cíviques, 

intergeneracionals, territorials, jurídiques, esportives, etc ... per tal que 

la ciutadania  catalana pugui expressar amb el vot la seva voluntat 

sobre el futur polític de Catalunya. Desitgem un debat propositiu i 

respectuós entre les diverses opcions polítiques. És així com afirmem el 

reforçament de la cohesió social que tots volem per a la societat 

catalana. 

 

Ens comprometem a vetllar i promocionar en tot aquest procés les 

actituds de civisme i d’esperit democràtic. 

 

En aquest sentit adrecem una crida a les més de 4.000 associacions i 

entitats adherides al Pacte per difondre aquests valors propis de 

l’exercici del dret a decidir. 

 

Barcelona, 6 de març de 2015 

 

 


