
 
 
 

 

EDICTE 
 

Pacte nacional per a l’autodeterminació 
 
Joan Bernà i Xirgo, notari de l'Il�lustre Col�legi notarial de Catalunya, amb residència a Girona, 
Gran Via de Jaume I, número 31, 1r, 1a, FAIG CONSTAR: 
 

Que el dia 10 de novembre de 2010, el senyor Albert Bertrana i Bernaus, en nom i 
representació de l'associació Agència del Cens Nacional del Poble Català, ha atorgat 
l'escriptura de "FORMALITZACIÓ DEL PACTE NACIONAL PER A L'AUTODETERMINACIÓ", 
per mi autoritzada amb el número 2908 de protocol. 
 

Que en la mateixa escriptura, l'atorgant m'ha requerit perquè, mitjançant Edicte, notifiqui 
públicament a les entitats i partits polítics que, reunint les condicions, vulguin subscriure com a 
signants constituents el Pacte que s'hi documenta, el seu dret efectiu a fer-ho, en el temps 
comprés entre la publicació d'aquest Edicte i el dia 20 de novembre de 2010; havent-se de 
formalitzar aquest consentiment en document a atorgar en qualsevol notaria de Catalunya.. 
 

Que les finalitats del contingut essencial del Pacte són les següents:  
 

1.- Establir bases de col�laboració unitària dels esmentats partits amb les entitats de la societat 
civil disposades a crear, fora del Parlament de Catalunya regit per la Constitució del Poble 
espanyol, el marc democràtic propi del Poble català, on exercir la seva sobirania i dotar-se, per 
via democràtica, dels instruments jurídics necessaris per poder ser reconegut com a subjecte 
de Dret internacional per constituir l’Estat propi. 
Les diferents formes de col�laboració dels partits signants que obtinguin representació 
parlamentària, han de permetre que, en aquest nou marc democràtic, la societat civil catalana 
pugui crear l’Assemblea Nacional Constituent, organitzant eleccions de representants, redactar 
i adoptar la Constitució Catalana prèvia, organitzar la consulta efectiva d’autodeterminació del 
Poble català i promoure la mediació internacional per a la creació de l’Estat propi. 
 

2.- Les associacions signants es comprometen, a més, a menar campanya, per evitar 
l’abstenció i el vot en blanc d’electors independentistes o nacionalistes a les presents Eleccions 
cridant a socis i simpatitzants a votar, de manera genèrica, pels partits signants del Pacte. 
 

Que el text íntegre de l’escriptura de referència es pot consultar a www.nacio-catalana.org  
 

Girona, onze de novembre de dos mil deu. 
 

Segons l’entitat proposant, les primeres entitats que han anunciat la seva signatura, són la 
Plataforma pel Dret de Decidir (PDD), representada pel seu President Sr. Aureli Argemí i el 
CIEMEN, representat pel seu Vicepresident Sr. Carles Riera. 
 

 
 


