LA PLATAFORMA PER LA SOBIRANIA

FA PÚBLICA LA SEVA ADHESIÓ A LA MANIFESTACIÓ QUE SOTA EL LEMA
“SOM UNA NACIÓ I DIEM PROU! TENIM EL DRET A DECIDIR SOBRE LES NOSTRES
INFRAESRUCTURES” HA CONVOCAT LA PLATAFORMA PEL DRET A DECIDIR

La Plataforma per la Sobirania s’adhereix a aquesa mobilització sorgida des
de la societat civil. Emmarca la manifestació en el procés de mobilització
política de la nostra societat a causa del creixent descontentament que
genera en el dia a dia dels catalans la manca de sobirania política.
Condemna, finalment, les forces polítiques amb representació política al
Parlament de Catalunya que han girat l’esquena a aquesta reclamació de la
societat civil catalana.

La manifestació que sota el lema "Som una Nació i diem PROU! Tenim el dret de
decidir sobre les nostres infraestructures" la Plataforma pel Dret de Decidir (PDD)
ha convocat pel proper 1 de desembre a Barcelona compta, dia a dia, amb
adhesions d’entitats cíviques, centrals sindicals, forces polítiques i moviments
socials de tot Catalunya i d’arreu dels Països Catalans.
Volem fer palès el fet que la societat catalana vol expressar de forma lliure i
independent un clam unànim a favor del dret a decidir en un moment en què es fan
paleses les limitacions econòmiques i socials que genera la dependència amb
l’Estat espanyol.
Entenem, també, que les forces polítiques han de ser conscients d’aquest anhel i
han de generar espais de treballs i acords de futur que permetin que aquest clam
social es transformi en demandes polítiques concretes i definides des de les
institucions polítiques catalanes.
Finalment volem condemnar de forma explícita les forces polítiques amb
representació parlamentària –això és, que ostenten la representació d’homes i
dones de Catalunya- i que han girat l’esquena a aquest clam social tot i les
evidents i reiterades mostres de l’afectació social que genera el dèficit
d’infraestructures a Catalunya.
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