El poble de Catalunya té dret a decidir
Des de l’Entesa defensem el dret a construir un estat propi
A Catalunya, el sentiment de molts ciutadans i ciutadanes favorable a la construcció d’un estat propi ha
sofert un increment imprevisible, fins el punt de convertir-se en una demanda política d’amplis sectors de la
societat.
Motius no en falten. L’assetjament continu -sentències judicials, sentència del Tribunal Constitucional en
contra de l’Estatut, creixent dèficit fiscal, desinversió en infraestructures, agressions a la llengua i al sistema
educatiu, etc... –per part de les forces polítiques dominants a nivell estatal (PP i PSOE), juntament amb
l’actuació de l’aparell de l’estat, que manté viva la visió centralista i antidemocràtica, i l’actitud anticatalana
dels mitjans de comunicació més reaccionaris, han esperonat les aspiracions nacionals de molts ciutadans i
ciutadanes.
Avui, que Catalunya esdevingui un estat propi és una aspiració compartida per sectors independentistes i
per altres sectors que, des de l’esquerra, també estan en contra d’un marc constitucional i polític retrògrad i
antidemocràtic, que nega constantment els drets individuals i collectius. Tanmateix, la lluita pels drets
democràtics nacionals no pot deixar de ser també la lluita per una societat més democràtica i més justa
socialment per al conjunt de pobles i nacions de l’estat.
Des de l’Entesa per Sabadell defensem per damunt de tot una Catalunya social, amb equitat i protecció
social com a base d’un Estat del Benestar sòlid, amb una sanitat i un ensenyament públics com a pilars
fonamentals. Una Catalunya amb drets laborals i socials.
En conseqüència, rebutgem de ple la política liberal i conservadora que CiU aplica i pretén continuar
aplicant, a base de retallades i privatitzacions, fins a liquidar els magres guanys aconseguits pel poble de
Catalunya. Rebutgem així mateix el seu oportunisme volent apropiar-se de les propostes d’alliberament
nacional, que són patrimoni transversal d’amplis sectors de la ciutadania. .
L’Entesa per Sabadell ha tingut en tot moment un paper actiu en la defensa dels drets democràtics
nacionals, com és el dret a l’autodeterminació i, especialment, els que afecten la llengua, la cultura i
l’educació.
Així, l’Entesa per Sabadell defensa el dret del poble de Catalunya a exercir plenament el dret
d’autodeterminació, de decidir lliurement el seu futur. Un futur que el volem en una societat més
democràtica, més justa socialment i ecològicament sostenible.
Però també considerem que cal superar l’actual marc polític i avançar de manera decidida cap a un nou
escenari que acabi amb la subordinació de Catalunya a Espanya, tot superant i creant un nou escenari en
què les relacions entre els pobles se situïn en un pla d’igualtat i amb total respecte a la voluntat
democràtica.
Davant, doncs, de l’actual conjuntura política i social i els reptes que Catalunya té plantejats com a nació,
l’assemblea de l’Entesa per Sabadell resol:
1. Defensar el dret a decidir i el dret a què Catalunya pugui esdevenir en un futur proper un estat
propi.
2. Continuar treballant a favor d’una ciutat i d’una Catalunya socialment justa, ambientalment
sostenible, culturalment rica i plenament democràtica.
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