
L’únic sistema de què disposem com a poble sotmès i colonitzat és recórrer a la lluita pacífica i la 
desobediència civil i, en tots els casos, a la lluita constant a través de tots els recursos que li 
semblin efectius. És del poble i només del poble, que en podrà sortir l’alliberament i la 
independència. Renunciar o deixar de banda la proclamació unilateral d'independència és 
renunciar a la força principal que tenim i a la capacitat de decisió que ens pertany.

La decisió de proclamar la independència només pertany al poble i a la nació que vol alliberar-se i 
a ningú més. Les decisions personals o col·lectives no les pot prendre ningú més que la persona o
el poble que les vol. La llibertat no és alienable a un altre, pertany a cada subjecte, individu o 
col·lectiu. Per consegüent, pertany al poble català i a ningú més decidir la seva llibertat i 
independència.

La societat civil es troba en un moment de desorientació pel que fa a la constitució de la República
Catalana. Perplexos davant la manca de lideratge unitari, cal que ens mobilitzem per aconseguir 
els objectius de construcció de la República.

Els partits polítics s’han allunyat dels objectius i de la voluntat marcats pel poble català i s’han 
desviat dels resultats de l’1 d’octubre de 2017. Pacifisme no vol dir docilitat. Pacifisme és lluita 
constant, determinació i unió d’esforços de cara a l’alliberament i per aquest motiu fem una crida 
als partits polítics independentistes per tal que deixin de banda les disputes partidistes i que se 
sumin i treballin al nostre costat per bastir la República Catalana.

Els resultats del referèndum de l’1 d’octubre són vinculants i s’han de fer efectius d’una manera 
immediata. 

“Ja no ens alimenten molles…. Ja volem el pa sencer….”

Per això pactem:

Emprendre accions no-violentes i de resistència pacífica que ens portin a l’aixecament de la 
Declaració Unilateral d'Independència de Catalunya.

Afavorir la desobediència civil del marc legal que se’ns ha imposat i que ens oprimeix i no ens 
deixa ser ciutadans lliures.

Treballar junts, des de la més estricta lluita no-violenta i de la mobilització ciutadana, per 
aconseguir que Catalunya esdevingui una república independent.

Fomentar l’adhesió a aquest document de tantes forces i entitats com sigui possible com a 
iniciativa unitària arreu de Catalunya. 

Vic, Octubre de 2020 


