LA PLATAFORMA PER LA SOBIRANIA
FA PÚBLIC EL SEU POSICIONAMENT ARREL DELS RESULTATS OBTINGUTS PELS PARTITS
CATALANS A LES ELECCIONS ESPANYOLES DEL PROPPASSAT 9 DE MARÇ

La Plataforma per la Sobirania entèn que els resultats obtinguts per les formacions
polítiques catalanes en aquests darrers comicis avalen les quatre propostes que des del seu
inici ha reclamat públicament aquesta Plataforma:
1. El compromís polític de CiU amb l’exercici del dret a l’autodeterminació de la nació
catalana, el dret a decidir.
2. Acord d’actuació conjunta a les Corts Espanyoles
3. Presentació d’una moció censura per part de CiU al Govern actual durant el període 2008.
4. Formació d’un nou Govern amb el suport principal de CiU i ERC.
Ara més que mai, la societat catalana requereix i demanda discursos clars i definits des de
cada formació política que dibuixin un futur en clau de sobirania catalana o submissió
espanyola. Les veus que polítiques que defuguen aquesta qüestió o que hi passen de
puntetes han estat severament castigades per l’electorat.
Malgrat això, encarem un cicle polític que ens ofereix una nova oportunitat per enfortir i
engrandir l’espai polític nacional i això demana, altra vegada, decisions valentes i generoses
de les dues formacions polítques que vertebren aquest espai polític: Convergència i
Esquerra.
Aquest acord també ha d’incloure, com ja havíem proposat anteriorment des d’aquesta
Plataforma, fòrmules polítiques que permetin a Esquerra tenir veu pròpia al Parlament
espanyol.
Aquesta nova dinàmica política, aquest canvi en la forma i el fons de les actuacions i els
discursos polítics d’Esquerra i Convergència, cal que estigui precedida per una anàlisi
profunda i autocrítica del missatge que han rebut de la ciutadania catalana. Ho ha de fer
Esquerra després d’un evident daltabaix electoral, però és necessari també a Convergència
amb un resultats que, ni de bon tros, poden ser considerats positius ni per a la formació ni
per al país.
Catalunya, 13 de març de 2007

La Plataforma per la Sobirania està integrada per cinc-cents setanta militants de
Convergencia Democràtica de Catalunya preocupats pel procés de difuminació política que
pateix el projecte nacional català. Tanmateix, estem convençuts que la societat catalana
sabrà trobar els instruments i les estratègies polítiques per encarar un futur de sobirania on
exercir de forma lliure i pacífica el dret a l’autodeterminació.

www.plataformaperlasobirania.cat

