CRIDA A LA CONFERÈNCIA NACIONAL PER L’ESTAT PROPI
SOM UNA NACIÓ formada al llarg de mil anys, que políticament va ser capaç de
dotar-se d’un sistema constitucional propi, dels més avançats d’Europa. Al segle
XVIII tot l'entramat constitucional català va ser anul·lat per l’annexió violenta i
il·legítima a l’Estat castellà. Tanmateix, la Nació Catalana ha resistit a la dominació
política subsegüent i ha desplegat aquests darrers tres segles un ampli moviment
de renaixença cultural i política. Va reaccionar davant la darrera dictadura
promovent l’organització de l’Assemblea de Catalunya, una experiència que serveix
de precedent al procés de recuperació de la consciència i la dignitat nacionals del
moment present. Amb l’Estatut del 1979 es van recuperar el Parlament i el Govern,
cosa que va permetre recomençar la reconstrucció nacional.
HEM RESISTIT I HEM FET PAÍS. Al llarg de la dictadura franquista, la consciència
nacional va anar gestant un ampli moviment cultural i polític de reconstrucció
nacional, amb diverses expressions polítiques que, al llarg del temps, s’ha anat
manifestant més i més favorable a la sobirania nacional i al dret del poble català a
decidir el seu futur. Les mobilitzacions de l’any 2006 i 2007 promogudes per la
Plataforma pel Dret de Decidir, i les Consultes sobre la Independència iniciades
l’any 2009, han estat coronades per la gran manifestació del mes del juliol del
2010.
ARA TOCA CONSTRUIR L’ESTAT PROPI. El procés iniciat amb l’Assemblea de
Catalunya, que va desembocar amb la constitució dins l’Estat espanyol d’un marc
democràtic autonòmic, ha esgotat les seves possibilitats. Avui, davant les
agressions persistents, creixents i insostenibles d’aquest Estat, per a sectors cada
cop més nombrosos de la societat catalana es presenta un únic dilema: escollir
entre la independència o la desaparició com a nació. En un món globalitzat, l’única
forma per mantenir una cultura, una llengua, una identitat, és disposar d’un Estat
propi. És també l’única manera de posar fi a la sagnia financera que pateix
Catalunya i aconseguir uns nivells de benestar en consonància amb l’esforç, el
treball i el sacrifici del poble català.
Un Estat català serà un Estat ric en el context europeu i internacional. Per tant,
haurà de contribuir al progrés dels altres pobles i nacions del planeta. La solidaritat
és un valor ben arrelat en la nostra manera de veure el món i ho continuarà essent,
però ara des de la voluntat lliure i sobirana.
Per aquestes consideracions creiem que cal convocar una Conferència Nacional
Catalana per l’Estat Propi que, si així s’aprova, endegui el procés constituent
d’una Assemblea Nacional Catalana, entesa com l’organisme unitari de la societat
civil per aconseguir la majoria social favorable a la constitució de Catalunya com a
Estat independent, en condicions d’igualtat amb els altres estats europeus.
L'Assemblea Nacional Catalana hauria de treballar per:
- Construir una majoria social favorable a la constitució d’un Estat català.
- Posar les bases per construir un Estat català democràtic, modern, solidari,
just i participatiu.
- Aconseguir el suport internacional a la constitució d’aquest nou Estat.
- Mantenir un compromís sincer de solidaritat amb la resta de pobles i
nacions.
FEM, DONCS, UNA CRIDA als ciutadans i ciutadanes de Catalunya perquè
participin en la Conferència Nacional per l’Estat propi, que es celebrarà el
proper 30 d’abril a Barcelona. Demanem també a les entitats i organitzacions de
la societat civil i als partits polítics que difonguin i animin els seus associats i
militants a participar-hi. Tenim la ferma convicció que a partir de la voluntat del
poble català unit s’assoliran cotes més altes de llibertat i de prosperitat per a la
nostra nació.
Barcelona, abril de 2011.

