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Ajuntament de Mataró 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ERC-Moviment d’Esquerres, 
.............................................................................................................RESPECTE LA 
REALITZACIÓ D’UN REFERÈNDUM SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA 
 
 

La primera reunió del Pacte  Nacional pel Referèndum, celebrada al Parlament de 
Catalunya el passat 23 de desembre de 2016, va fixar com a primer objectiu el 
referèndum pactat i intentarà esgotar aquesta via, malgrat que els precedents al 
Congrés dels Diputats espanyol sempre han tingut el mateix resultat: rebutjar la 
proposta. 
 
No obstant, Govern, partits i entitats s'han compromès a impulsar una campanya de 
suport al referèndum pactat amb el Govern espanyol, impulsant actes arreu de l’Estat i 
també fora de les fronteres espanyoles. 
 
Es un fet innegable que en els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana 
ve expressant de manera diversa i plural, però alhora inequívoca, una profunda 
convicció i una legítima voluntat de decidir sobre el nostre futur polític com a nació. 
 
Aquesta exigència de reconeixement com a nació i del dret a decidir s’ha vingut 
expressant de manera diversa a través de mobilitzacions socials (les més nombroses i 
cíviques mai vistes en les darreres dècades a tot Europa), d’eleccions polítiques i 
d’acords del Parlament de Catalunya, utilitzant els mecanismes que la democràcia posa 
a l’abast de la ciutadania. 
 
En aquest sentit, sembla evident que el primer gran punt de trobada de les diferents 
posicions polítiques que reivindiquem els drets nacionals de Catalunya i el dret a decidir 
com a forma de fer-lo efectiu, és l’exigència de la celebració d’un referèndum a través 
del qual la ciutadania de Catalunya pugui pronunciar-se de manera democràtica sobre 
el seu futur com a nació i sobre la forma d’organització política que consideri més 
adequada per Catalunya. 
 
La cimera a l'Auditori del Parlament ha evidenciat una gran transversalitat i pluralitat, 
que encara pot arribar a ser més gran, que es podrá presentar aviat davant del govern 
espanyol i de la comunitat internacional, acreditant el que és evident:  que una 
amplíssima majoria dels ciutadans de Catalunya volen votar per a decidir el vincle que 
volen tenir amb l'estat espanyol. 
 
No hi ha fissures en la defensa d’un referèndum amb garanties.  
 
Tots els participants, incloent els partits independentistes, acompanyaran fins al final a 
Govern,  partits i entitats del nou Pacte Nacional pel Referendum en aquesta reflexió.  
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Només esperen, tots ells, en cas que s’evidencii la negativa de l’Estat a permetre el 
referéndum i impedir el dret de vot, que de forma recíproca, totes les forces de l’acord, 
tots els demòcrates,  amb el suport de les institucions catalanes i en base a l’amplíssim 
suport social i polític, acompanyin el Govern i els ciutadans de Catalunya per defensar 
el nostre dret de vot. 
 
Per tots aquests motius, els grups de Convergència i Unió i d’ERC – Moviment 
d’Esquerres a l’Ajuntament de Mataró proposen l’adopció dels següents acords: 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Donar ple suport a les conclusions del Pacte Nacional pel Referèndum, celebrat 
el passat dia 23 de desembre de 2016 a l’Auditori del Parlament de Catalunya, amb la 
participació de Govern, partits i entitats, per impulsar una campanya de suport al 
referèndum pactat amb l’Estat. 
 
Segon. Si finalment l’Estat persisteix en la seva negativa a permetre el Referèndum, 
donar ple suport al Govern de Catalunya per defensar el dret de vot dels catalans i 
endegar l’organització d’un referèndum a través del qual culmini el propòsit de retornar 
a Catalunya el poder polític d’un estat sobirà.  
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la direcció col·legiada del Pacte pel Referèndum, al 
president de la Comissió Interdepartamental d’Impuls de l’Autogovern, al Departament 
d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 

 

Mataró, Desembre de 2016  
 
 
 
Joaquim Fernàndez i Oller 
Portaveu GM CiU                          
 
 
 
 
Francesc Teixidó Pont       
Portaveu GM ERC-Moviment d’Esquerres                          
 
 
 


