
 

POL STEMPER de la  FNEC, la Federació Nacional d’Estudiants de 

Catalunya.  

“Està d'acord que Catalunya esdevingui un Estat de dret, independent, 

democràtic i social, integrat a la Unió Europea?” 

El 13 de setembre de 2009 es va formular aquesta pregunta als habitants 

d’Arenys de Munt. La consulta va ser possible gràcies a la perseverança de la 

societat civil, que va acabar convencent els partits per a que l’Ajuntament 

donés suport a la consulta. 

I va guanyar el Sí. 

 

ALBERT JUANICO, de la patronal Anem per Feina.  

“Estàs d’acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, 

democràtic i social, integrat a la Unió Europea?” 

El 10 d’abril de 2011 se li va preguntar això a la ciutadania de Barcelona, 

després de quatre onades de consultes a la majoria de municipis de Catalunya. 

Aquesta consulta, la més gran de totes, va ser possible per l’esforç increïble de 

la societat civil davant l’escepticisme dels partits, que s’hi van acabar sumant 

després de veure l’èxit de la mobilització per avançat. 

I va guanyar el Sí. 

 

BLANCA VERDAGUER, ADIC, l’Assemblea de Treballadors per a la 

Defensa de les Institucions Catalanes . 

 “Vol que Catalunya esdevingui un Estat?»  

«En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?” 

El 9 de novembre de 2014, la ciutadania del principat va tenir l’oportunitat de 

respondre aquesta pregunta. Però abans, tot l’independentisme es va estar a 

punt de trencar per la falta d’acord entre els partits sobre si la consulta s’havia 

de fer, i en quines condicions. Gràcies a la pressió i a la constància de la 

societat civil, la consulta es va fer. 

I va guanyar el Sí. 

 

VIRGÍNIA MARTÍNEZ de l’Associació d’Afectats de l’1 d’Octubre.  

Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?  

L’1 d’octubre, tothom vam poder respondre aquesta pregunta. Bé, no tothom, 

perquè a alguns i algunes es van trobar les porres de la policia. A més, el 

referèndum va estar a punt de caure diverses vegades pel desacord entre els 

partits, tant, que quan va començar la campanya del Sí a l’abril, encara no 

teníem ni data ni pregunta. La pressió i la il·lusió de la societat civil ho van fer 

possible. 

I va guanyar el Sí. 

 

OLGA AMARGANT, presidenta de la Coordinadora de l’Advocacia de 

Catalunya. 

A les eleccions de desembre de 2017, uns ens deien que si votàvem el 

president tornaria el president i els altres ens deien que si els votàvem farien 

república. Al final, durant l’última legislatura ni ha tornat el president ni s’ha 

fet república, I hem deixat que ens inhabilitessin un altre president. 



Malgrat això, el 14 de febrer, en unes eleccions convocades per la repressió, us 

vam tornar a fer confiança. Ens vau demanar un mandat, ens vau demanar un 

esforç en plena pandèmia i us vam donar més del 50% per primer cop en la 

història. 

 

JAMAL MOUNA, ex pres polític i sol·licitant d’asil, del Moviment Popular 

del Rif a Catalunya. 

El poble no ha fallat, i ara és el moment d’exigir als electes independentistes 

que actuïn en correspondència amb la voluntat de l’electorat i conformin un 

govern que avanci decididament cap a la independència. El mandat és clar! 

RAFA SANCHEZ Vice-President de Súmate.  

No entenem que les desavinences entre els partits independentistes s’imposin 

per sobre del mandat popular i d’un objectiu comú i necessari com és la 

independència de Catalunya.  

La base independentista estem perplexos, decebuts i emprenyats. La societat 

civil mereixem una explicació. 

 

PEP RIBAS, president de la de la CAL, la Coordinadora d’Associacions 

per la Llengua Catalana.  

És imprescindible que els partits independentistes donin resposta als anhels de 

la majoria del 52% que vol la independència, amb un govern nítidament 

independentista, que faci passos ferms per avançar cap a la llibertat del nostre 

país i que compti amb el suport dels 74 escons independentistes. 

 

BLANCA SERRA, històrica de l’esquerra independentista i també de 

l’Assemblea 

És un moment d’emergència social i nacional i ens cal poder legislar a favor de 

les persones i de la vida. Per això és urgent la independència. Hem de poder 

treballar units per la república dels drets, contra l'Espanya de les presons. 

Us demanem que us comprometeu a negociar fins al final. Us exigim 

responsabilitat i generositat! 

 

ROGER ESPANYOL, represaliat 

La gent vam ser clau per posar la independència al centre i per fer el 

referèndum de l’1 d’octubre contra la violència de l’Estat espanyol. Ara, als 

partits us diem: 

Així no! Volem un acord, volem un govern i volem un pla per fer la 

independència. 

 
 


