
Benvolguts i benvolgudes, 

L’any passat l'Assemblea Nacional Catalana a Sabadell va impulsar una Moció pel 
dret a decidir a Sabadell que va ser presentada i aprovada per la majoria dels grups 
municipals del Ple de l'Ajuntament (PSC, CiU, EpS, ICV i EUiA) el 6 de novembre del 
2012. 
 
La moció (la podeu llegir sencera clicant en aquest enllaç)  va posar de manifest la 
voluntat de quasi totes les forces polítiques de la ciutat per respectar, defensar i 
treballar per l’exercici del dret més bàsic i fonamental d’una societat democràtica, el 
dret a  decidir. 
 
Mitjançant aquesta moció, l’Ajuntament es comprometé a: 

• Donar suport a totes les iniciatives de la societat civil i institucions que fomentin 
la informació, el treball i la concreció de l’exercici al dret a decidir del poble 
català. 

• Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que iniciïn, els 
tràmits per obrir el procés per a la celebració d’una consulta 
d’autodeterminació.·       

• Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya la creació d’una 
comissió que garanteixi la informació de cadascuna de les opcions de la 
consulta d’autodeterminació. 

• Demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que iniciïn els 
tràmits per a la modificació de la Constitució espanyola, que faci possible la 
realització de la consulta d’autodeterminació a Catalunya. 

• Demanar als mitjans de comunicació de titularitat pública l’exercici de la seva 
funció informativa en un marc d’estricta neutralitat envers les diferents opcions 
plantejades en una futura consulta d’autodeterminació. 

• Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i 
del Congrés dels Diputats, i a les entitats de Sabadell, a les entitats 
municipalistes i donar publicitat dels presents acords a través dels mitjans de 
comunicació. 

Ara, gairebé al cap d’un any, des de l'Assemblea Nacional Catalana i conjuntament 
amb les principals forces polítiques i cíviques de la ciutat, creiem convenient de 
reprendre el text de la moció pel Dret a Decidir a fi de compartir-lo amb el màxim 
nombre possible d’entitats i associacions de la nostra ciutat, perquè entenem que el 
futur del nostre país és responsabilitat de tots nosaltres, independentment de la nostra 
ideologia i/o procedència. 
 
Per això, els propers mesos treballarem per aconseguir el màxim nombre possible 
d'adhesions al Pacte local pel dret a decidir a Sabadell, basat en el consens i el 
diàleg que va fer possible la Moció. Entenent el dret a decidir com l'eina bàsica per 
construir el nostre futur col·lectiu i de país, i sobretot, un instrument que garanteix el 
respecte als principis bàsics de la democràcia i el respecte per la pluralitat de la nostra 
societat. Sigui quin sigui el nostre futur, és amb consens, respecte i llibertat que l'hem 
de construir. 
 
 



 
Podeu trobar més informació i/o adherir-vos-hi a l'adreça Pacte pel dret a decidir a 
Sabadell. L'adhesió es pot fer individualment o com a entitat. 
 
Properament, ens posarem en contacte amb vosaltres i us agrairem que ens permeteu 
d’explicar-vos amb detall l'objectiu del Pacte Local pel Dret a decidir, resoldre els 
dubtes que en pugueu tenir i subscriure el text si ho creieu pertinent. 
  
Cordialment, 
 
Assemblea Nacional Catalana - Sabadell 
 


