
 
 

COMUNICAT EN MOTIU DE l’11 DE SETEMBRE DE 2014  
 

 

Tal com varem manifestar en el comunicat anterior, l’AGÈNCIA DEL CENS i les altres entitats 
signatàries del PACTE NACIONAL PER A L’AUTODETERMINACIÓ, donem ple suport al Govern 
de la Generalitat i als partits i entitats socials que impulsen el procés endegat pel President Artur Mas el 12 
de setembre de 2012. D'acord, però, amb membres del Govern el PACTE continua reforçant les seves 
estructures participatives i representatives per si el bloqueig de l'Estat espanyol impedís assolir la 
independència i fes necessari recórrer a les propostes del PACTE de 2010, què s'emparen en el Dret 
Internacional per actuar legalment fora del domini de la Constitució espanyola. Des de bon principi 
proposàvem una sortida, legítima, legal i democràtica, a l'encotillament de l'estat espanyol. I ara més que 
mai, estem treballant per convertir-la en un veritable Pla B si, malauradament, esdevingués necessari. 
 

El treball de les nostres entitats en el marc del PACTE ha estat d'estudi i ajustament del pla estratègic 
proposat l'any 2010 adaptant-lo a la situació evolutiva en la que ens trobem. Igualment hem mantingut 
contactes amb els principals partits de Catalunya amb els que compartim el projecte per a la independència. 
 

Us podeu informar més àmpliament al nostre web  www.nacio-catalana.org/pacte   
 
DIADA DE L'11 DE SETEMBRE 2014 I FORMACIÓ DE LA “V” 
 

Enguany i per la singular especificitat d'aquesta Diada, l’AGÈNCIA DEL CENS no estarà presentant el 
PACTE a la Fira d'entitats que es fa a l'Arc de Triomf a Barcelona, a fi de concentrar forces, contribuir a 
unificar el missatge del moment per a la Consulta del 9-N, i evitar tota aparença de dispersió d’idees.  
 

Encoratgem  tots els membres i simpatitzants de les nostres entitats a participar personalment als actes de la 
Diada d'enguany, especialment la formació de la lletra “V” a Barcelona, organitzada per l’ANC. És 
necessària una nova demostració de força de la societat catalana a les instàncies internacionals que 
segueixen el procés i que al seu moment seran decisives per al reconeixement del Poble català com a 
subjecte de dret internacional. Contacteu sens falta els organitzadors al telèfon 9028 11 9 14 o per Internet a 
https://www.araeslhora.cat/ca/via-catalana-2014/inscriu-te 
 

L'èxit pot ser a tocar,  però en tot cas cal un nou esforç. Hereus com som del patrimoni històric i cultural de 
la Nació catalana que els nostres predecessors ens han llegat, tenim a les nostres mans el destí del nostre 
poble sense que, però, hàgim de patir com ells els estralls de les guerres, repressió, exili, mort, etc. Als 
catalans d'avui només se'ns demana, i hem d'exigir-nos, mobilització i portar-la a terme amb tot l'entusiasme 
i el lliurament personal sense reserves al què l'alçada de l'objectiu ens obliga: La llibertat de Catalunya! 
 
CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE 
 

Es una fita històrica. On sigui que us trobeu, des del vostre lloc de treball, de família o de participació 
social, la vostra contribució personal és del tot imprescindible. Us encoratgem a donar suport a aquesta 
Consulta que pot marcar, per fi, el retrobament de Catalunya amb el seu destí de nació lliure perquè així la 
volem. Com va dir Macià: Volem una Catalunya socialment Justa, Econòmicament Pròspera, 
Políticament Lliure i Espiritualment Gloriosa. 
 

Setembre de 2014  
 

La Junta Directiva 


