Proposta de manifest del pacte Mataroní pel dret a decidir.
Les persones i organitzacions, partits polítics, sindicats i entitats mataronines sotasignants que
treballem en el camp polític, sindical, cultural, educatiu, comunicatiu, social, cívic, esportiu,
empresarial o professional.
MANIFESTEM:
Que Catalunya, com a nació, té dret a decidir lliurement el seu destí.
Que la voluntat d’autogovern del poble català s’ha expressat de forma constant al llarg del temps i
Mataró ha estat part activa en aquesta expressió.
Que molts ciutadans de Mataró van lluitar durant la dictadura per aconseguir les llibertats polítiques,
sindicals, socials, i en la defensa de la llengua i cultura catalana. Un cop restablertes les institucions
democràtiques, els mataronins i mataronines han lluitat i segueixen lluitant per aconseguir una ciutat
socialment justa, equilibrada i cohesionada. Tot això s’ha degut i es deu a l’esforç i mobilització de la
societat civil. I és aquesta societat civil la que avui es mobilitza majoritàriament a favor del Dret a
Decidir.
Que seria desitjable que s’establís un diàleg amb les institucions de l’Estat per tal de trobar les
condicions per a l’exercici de la consulta el 9 de novembre del 2014.
Que, tanmateix, el Dret a Decidir és un dret irrenunciable de les nacions i plenament democràtic, i
respecta les diferents resolucions aprovades en aquest sentit pel Parlament de Catalunya.
Que vinculem l’exercici del dret a decidir a la millora de la condició de vida individual i col·lectiva de
les persones que viuen i treballen a Mataró i a Catalunya, al compromís amb les exigències de qualitat
de la democràcia, als drets socials – especialment en l’atenció als més febles- a l’aprofundiment de
l’estat del benestar, a l’equilibri territorial i desenvolupament sostenible, així com l’impuls d’iniciatives
i foment de l’actitud emprenedora.
Per tot això,
ENS COMPROMETEM:
A endegar o col·laborar, des de la nostra ciutat, en iniciatives que tinguin com a objectiu promoure la
conscienciació ciutadana per reclamar l’exercici del Dret a Decidir en la consulta del proper 9 de
novembre, dret a decidir que tenim tots els catalans i catalanes, independentment d’on haguem nascut,
de la llengua que parlem o del barri on visquem.
Aquesta col·laboració es concretarà, entre d’altres, amb el suport a una taula ciutadana pel dret a
decidir, que tingui per objectiu garantir que el proper 9 de novembre els ciutadans i ciutadanes puguin
decidir el futur del seu país.
A col·laborar en les iniciatives que des d’altres municipis i institucions de Catalunya, i especialment
des del Parlament català s’endeguin per tal de promoure l’exercici del Dret a Decidir.
Mataró, a 7 del mes de juliol del 2014.

