
 

DESOBEDIÈNCIA, EL CAMÍ DE LA INDEPENDÈNCIA 

 

PLATAFORMA D’ACCIÓ CIUTADANA PER LA INDEPENDÈNCIA 

Assemblea Fundacional de Perpinyà (Rosselló) 

 

Reunits lliurement a Perpinyà membres i representants de col·lectius, organitzacions cíviques, entitats 

socials i culturals i agrupacions ciutadanes; tots ells vinguts en primera convocatòria dels territoris del 
Gironès, Gironès Nord-Oriental, Empordà, Baix Ter, La Selva, Ponent, Osona, Berguedà, La Segarra, Bages, 
Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Penedès, Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre; i també representants del País Valencià, Les Illes, la Catalunya Nord i la Franja de Ponent. 

 
Manifestem de forma unànime i inequívoca el nostre compromís per la independència de Catalunya. 

Només a una Catalunya independent serà possible decidir amb plena llibertat els canvis polítics, socials i 
culturals i de model econòmic que ens permetin transitar a una societat avançada. Així entenem el desig 

de viure en un país millor. 
 
Constatem que només la confrontació pacífica i democràtica ens portarà a la independència de 

Catalunya. La desobediència, exercida des de l’autoorganització i el compromís de la ciutadania, és el 
nostre camí a seguir.  
 
Proclamem el lideratge de la ciutadania en el camí cap a la independència de Catalunya. Sense tuteles, 

ni manipulacions, ni ingerències externes. 

 
En aquest marc, els reunits ACORDEM: 

 
1r. Constituir la plataforma cívica Acció per la Independència  
 
2n. AccióxIndependència neix per unificar la veu de la ciutadania. Aquesta veu s’expressarà 

inequívocament mitjançant la mobilització, l’acció cívica directa, la desobediència civil activa i 
l’autodefensa. En cap cas farà ús de la violència contra persones. 

 
3r. AccióxIndependència assumeix el lideratge de la ciutadania per assolir la independència de 

Catalunya. Amb aquest compromís, planifica i implementa una estratègia pròpia. 
 
4t. AccióxIndependència pren la determinació d’estendre l’estratègia de desobediència i fa una crida 

als agents polítics, entitats i organitzacions a sumar-s’hi. 
 
5è. AccióxIndependència també fa una crida a reconèixer una autoritat nacional fora del marc legal 

espanyol que treballi políticament  per assolir la independència de Catalunya. 
 
 
 

 
AccióxIndependència, Primera Assemblea 

Perpinyà, abril 2021 
 


