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pulsar el màxim consens possible per a portar a terme
aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent,
dialogant amb la comunitat internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol, per tal que els ciutadans de
Catalunya puguin determinar llur futur col·lectiu en un
marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment
del debat i convivència democràtica, i sense cap mena
de coacció.
5. El Parlament de Catalunya constata la necessitat
que el poble de Catalunya pugui determinar lliurement
i democràticament el seu futur col·lectiu i insta el Govern a fer una consulta, prioritàriament dins la pròxima legislatura.

Ple del Parlament
Sessió núm. 39, 27.09.2012, DSPC-P 69

II. El fet nacional
Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de setembre de 2012, ha debatut les propostes de resolució
presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al
debat sobre l’orientació política general del Govern
tingut els dies 25, 26 i 27 de setembre.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

Resolució
I. Dret de decidir
1. El Parlament de Catalunya reconeix i celebra l’enorme èxit de la multitudinària manifestació que va tenir
lloc a Barcelona el passat 11 de setembre, sota el lema
«Catalunya, nou estat d’Europa», i fa pública la seva
voluntat de recollir i desenvolupar els anhels que hi
van expressar els ciutadans de manera massiva i pacífica.
2. El Parlament de Catalunya constata que, al llarg
dels darrers trenta anys, una part molt important del
catalanisme s’ha compromès a fons amb la transformació de l’Estat espanyol per a fer-hi encaixar Catalunya sense haver de renunciar a les legítimes aspiracions nacionals, a la voluntat d’autogovern, ni a la
continuïtat com a nació. Però els intents d’encaix de
Catalunya amb l’Estat espanyol i les seves reiterades
respostes negatives són avui una via sense recorregut.
Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret
de decidir.
3. El Parlament de Catalunya expressa la necessitat
que Catalunya faci el seu propi camí i que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu
futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el
desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic
i el foment de la cultura i la llengua pròpies.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern, les forces polítiques i els agents socials i econòmics a im1.10.

1. El Parlament de Catalunya constata que l’Estat espanyol no va voler entendre la gravetat de la situació
creada per la sentència del Tribunal Constitucional del
2010, que no va respectar la voluntat del poble de Catalunya expressada en referèndum el 2006 i que va donar lloc a la gran manifestació del 10 de juliol de 2010,
i constata que, de llavors ençà, l’Estat espanyol no ha
intentat millorar la situació i, a més, l’actual govern ha
emprès una ofensiva recentralitzadora que vulnera les
competències de la Generalitat i s’ha negat a discutir
les propostes emanades del Parlament de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat
que en aquest procés, que es produeix en un context
de severa crisi econòmica que provoca conseqüències
greus en amplis sectors de la societat, es garanteixi la
cohesió social del país i la voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.
3. El Parlament de Catalunya expressa la seva confiança en la maduresa del poble de Catalunya i en l’únic
mecanisme vàlid per a resoldre els conflictes: la democràcia i el respecte a la voluntat popular, pels quals
han lluitat tantes persones en el passat i, especialment,
durant la dictadura franquista.
4. El Parlament de Catalunya proclama solemnement,
tal com ja ha fet en altres ocasions transcendentals, el
dret imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació, com a expressió democràtica de la seva sobirania com a nació.

III. Procés per a esdevenir un nou estat
d’Europa
1. En el moment excepcional que viu Catalunya dins el
procés per a esdevenir un nou estat d’Europa, el Parlament de Catalunya creu que és imprescindible de
reforçar les estructures i els instruments d’estat amb
l’objectiu de garantir la cohesió social, el progrés econòmic i la normalització i el foment de la llengua i la
cultura pròpies. En particular, és imprescindible treba-
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llar per a dotar Catalunya d’un instrument perquè els
ciutadans puguin ésser consultats sobre el futur del país. Aquest instrument s’ha de construir des de la pròpia legalitat i legitimitat del Parlament de Catalunya.
Alhora cal defensar la vigència i aplicabilitat de la Llei
4/2010, de consultes populars per via de referèndum, i
continuar els treballs per a regular les consultes populars no referendàries, ambdues com a instruments perquè els ciutadans puguin expressar llur voluntat.
2. El Parlament de Catalunya constata que qualsevol
avenç cap a més estructures d’estat implica la necessitat de defensar les estructures d’estat de què s’ha dotat
Catalunya, especialment les de tots els serveis públics
que conformen l’estat del benestar, com l’educació, la
sanitat, els serveis socials i la cultura, i també les de
l’Administració pública de la Generalitat i dels ens locals, les de relacions internacionals i les dels mitjans
de comunicació públics.
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nés, l’arrest immediat del coronel d’infanteria Francisco Alamán Castro, d’acord amb l’article 28 de la Llei
orgànica 8/1998, de règim disciplinari de les forces armades, i el seu processament, perquè caigui damunt
seu tot el pes de la llei.
4. El Parlament de Catalunya considera el dret a l’autodeterminació dels pobles un dret irrenunciable del
poble de Catalunya. Així ho ha explicitat en diverses
votacions el Parlament, seu de la sobirania del poble
de Catalunya. Aquest dret serà exercit quan el poble de
Catalunya ho desitgi. Davant d’aquesta voluntat democràtica, una intervenció militar per part d’Espanya no
serà acceptada en cap cas pels organismes europeus i
internacionals.

V. Acció política i de govern
V.1. Afers institucionals

IV. Memòria i dignitat

V.1.1. Política exterior i projecció internacional

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de l’Estat que els consells
de guerra contra el president Companys, Salvador
Puig Antich i Joan Peiró i la resta d’assassinats judicials comesos per la dictadura franquista, que no foren
pas uns judicis contra unes persones sinó contra tot un
poble, siguin anul·lats per llei.

1. El Parlament de Catalunya, en el procés de construcció d’un estat independent per a la nació catalana,
considera fonamental treballar per la projecció internacional de la realitat política, econòmica i social del
país, i també fomentar l’establiment de relacions permanents amb la comunitat internacional. D’acord amb
aquesta voluntat, el Parlament manifesta que, en matèria de política exterior, és prioritari:

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a exigir el retorn dels documents catalans
–documents i llibres privats i altres materials– confiscats i dipositats a l’Arxiu de Salamanca que encara no
han estat retornats.
3. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig i
la seva condemna de les paraules del coronel de l’exèrcit espanyol Francisco Alamán Castro, que ha amenaçat públicament Catalunya amb una intervenció
militar si opta per la independència, ha sol·licitat l’arrest del diputat del Parlament Uriel Bertran i dels diputats al Congrés dels Diputats Joan Tardà i Alfred
Bosch, i ha exigit la il·legalització de les formacions
polítiques Solidaritat Catalana per la Independència i
Esquerra Republicana de Catalunya. Així mateix, el
Parlament de Catalunya expressa la seva condemna de
l’Associació de Militars Espanyols, que ha advertit els
partits i grups parlamentaris independentistes que incorren «en un delicte d’alta traïció» i ha exigit al Govern espanyol que actuï abans que «les forces armades no es vegin en la irremissible i gravíssima tessitura
de complir escrupolosament i estrictament la missió
que la carta magna els atorga». També ha amenaçat
directament «els responsables d’haver permès l’amenaça de fractura d’Espanya o d’haver-hi participat o
col·laborat» amb judicis sumaríssims per «alta traïció»
en l’àmbit de la jurisdicció castrense. Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
a exigir al ministre espanyol de defensa, Pedro More1.10.

a) Desenvolupar amb tota la seva potencialitat la xarxa
de delegacions a l’exterior, prioritzant, d’entre les funcions que compleixen, l’establiment de relacions permanents amb les autoritats del país on estan establertes i amb les d’altres països, d’acord amb el decret de
constitució corresponent.
b) Potenciar una estratègia de relació i treball amb els
mitjans de comunicació d’influència internacional per
a projectar la realitat política, econòmica i social de
Catalunya, i també difondre les voluntats de futur que
el poble de Catalunya expressi democràticament.
c) Adoptar una estratègia de diàleg i col·laboració
constant amb les institucions europees, especialment
amb la Comissió Europea i el Parlament Europeu, establir relacions bilaterals amb les autoritats dels estats
que tenen més influència en la comunitat internacional, i establir una interlocució permanent amb l’Organització de les Nacions Unides i els organismes que en
depenen, per tal de facilitar el reconeixement internacional de les decisions que el poble de Catalunya prengui sobre el seu futur col·lectiu.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a dur a terme contactes i acció política
amb els organismes pertinents de la Unió Europea
per a contribuir a configurar una agenda reformista
per a Europa orientada al creixement, la integració i
la consolidació fiscal. Han d’ésser elements essencials
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