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Notícies 

Dimecres  27.04.2011  17:22 

El Pacte Nacional per l'Autodeterminació demana 
la implicació d'entitats i partits per a l'estat català 
Un grup d'entitats sobiranistes han signat el Pacte Nacional per l'Autodeterminació, que té el 
propòsit de comprometre la societat civil i els partits catalans per a la constitució d'una assemblea 
constituent que proclami la independència de Catalunya. Els impulsors d'aquest pacte entenen 
que no es pot proclamar la independència des del parlament, però les entitats sí que ho poden fer 
des de fora, amb la col·laboració dels partits. 

Un dels impulsors del Pacte Nacional per l'Autodeterminació, Albert Bertrana, explica el procés: 
'Es tractaria que els partits d'obediència catalana es comprometessin a treballar per la 
independència i que es convoquessin uns candidats per ser elegits en una primera assemblea 
constituent. En aquesta elecció participarien els electors inscrits en un cens nacional, que aniria 
ampliant-se en les següents convocatòries. Aquesta assemblea constituent ja seria un embrió del 
nou estat, es començaria a construir l'estat català. I això és el que s'accepta a nivell internacional'. 
 
De moment signen aquest pacte set entitats: l'Agència del Cens Nacional del Poble Català, 
l'Associació Llengua Nacional, el CIEMEN, el Comitè de l'Eixample per a la Nació Catalana, la 
Convenció per la Independència Nacional, la Plataforma pel Dret de Decidir i la Xarxa d'Entitats 
Cíviques i Culturals dels Països Catalans pels Drets i les Llibertats Nacionals (la Xarxa).  
 
La intenció és sumar-ne més, segons que explica Bertrana, que vol cercar la manera de confluir 
amb la Conferència Nacional per l'Estat Propi, a la qual s'han afegit nombroses personalitats de la 
societat civil catalana, com ara Lluís Llach, Titot, Joel Joan o Lluís Gavaldà, i que es proposa de 
començar un procés cap a una assemblea nacional catalana que aplegui l'independentisme amb 
vista a proclamar la independència. 

 



YAHOO NOTICIAS 

Impulsen un pacte per aconseguir la independència de 

Catalunya al marge del Parlament 
Europa Press – mié, 27 abr 2011 

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS) 

Set entitats sobiranistes han presentat aquest dimecres el Pacte Nacional per a 
l'Autodeterminació de Catalunya, un document que pretén impulsar una estratègia 
conjunta entre partits i societat civil per aconseguir la independència catalana. 

En roda de premsa al Col·legi de Periodistes, han explicat que el primer objectiu és la 
creació d'una Assemblea Nacional Constituent que exerceixi la funció de parlament 
provisional de representants d'un futur Estat català.  

Els impulsors han recalcat que el pacte estableix que la independència catalana només 
és possible si s'exerceix al marge de la legalitat espanyola, cosa que, segons la seva 
opinió, avalen el Tribunal Internacional de Justícia i el Consell de Garanties 
Estatutàries.  

Les entitats que lideren aquesta proposta són: l'Agència del Cens Nacional del Poble 
Català, l'Associació Llengua Nacional, Centre Nacional Escarré per les Minories 
Ètniques i els Nacionals (Ciemen), Comitè de l'Eixample per la Nació Catalana, 
Convenció per la Independència Nacional, Plataforma pel Dret a Decidir i la Xarxa 
d'Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans.  

Aquesta iniciativa arriba tan sols un dia després que una plataforma de 200 
independentistes agrupats en la Conferència Nacional per a un Estat Propi presentessin 
un projecte de les mateixes característiques però sense cap punt de connexió amb el del 
Pacte Nacional. 

 



aDn 
Política  

Pacto Nacional quiere conseguir 
independencia con mediación internacional  
EFE  

Barcelona 27/04/2011 

Representantes de varias entidades de la sociedad civil han presentado hoy el Pacto 
Nacional para la Autodeterminación con el objetivo de que el pueblo catalán puede ejercer 
este derecho y dotarse de un Estado propio en los próximos años, semejante a los ya 
existentes dentro de la Unión Europea. 

El Pacto Nacional para la Autodeterminación, que formalizó su fundación ante notario en 
noviembre de 2010, articula los pasos a seguir para que Cataluña consiga la 
independencia, que implicaría, en primer término, la creación de una asamblea 
constituyente -como parlamento provisional de Cataluña-, encargada de redactar la 
constitución del pueblo catalán. 

Posteriormente, se propone convocar una consulta para que los catalanes puedan ejercer 
el derecho a la autodeterminación "reconocido" internacionalmente y, en caso de que el 
resultado sea en favor de la independencia, pedir la "mediación" de la comunidad 
internacional. 

"Los catalanes sólo pueden ejercer su derecho a la autodeterminación desde fuera del 
sistema político español que se establece en la Constitución", ha explicado en rueda de 
prensa Albert Bertrana, presidente de la Agencia del Censo Nacional del Pueblo Catalán, 
una de las entidades firmantes del Pacto, y ha advertido que una declaración unilateral de 
independencia en el Parlament es "inviable", al tratarse de un "órgano" previsto en la Carta 
Magna. 

En este sentido, Bertrana ha hecho un llamamiento a los partidos políticos catalanes de 
carácter soberanista para que se adhieran al pacto, porque la actual cámara catalana "no 
es una herramienta" para conseguir la independencia de Cataluña y avanzar hacia un 
Estado propio. 

La creación de una Cataluña independiente responde, según Bertrana, a una "necesidad" 
de los catalanes ante una "acumulación de experiencias políticas frustrantes" dentro de 
España, "incluidas las de los últimos 30 años" de democracia. 

Entre las entidades que han suscrito su adhesión al Pacto Nacional para la 
Autodeterminación se encuentran la Plataforma por el Derecho a Decidir; la Red de 
Entidades Cívicas y Culturales por los Derechos y Libertades Nacionales; la Agencia del 
Censo Nacional del Pueblo Catalán; la Convención para la Independencia Nacional o la 
Lengua Nacional. 


