
 

 

 
 

“LLEIALS A L’1-O!” 

Activar la Declaració d’Independència de 2017 

 

Aquest acord neix amb el propòsit de fer efectiva la constitució de Catalunya com a Estat 

independent en forma de República.  

 

El moviment d’independència ha de recuperar l’estratègia guanyadora del Primer 

d’Octubre. Estem compromesos en aquest moment històric a treballar amb l’objectiu 

d’activar la Declaració d’Independència.  

 

Assumim la confrontació des del compromís i la pràctica de la no-violència activa com 

l’actitud més efectiva i èticament acceptable per doblegar la resistència dels poders 

espanyols a respectar els drets i les llibertats polítiques i en particular el dret a 

l’autodeterminació, i també com l’estratègia més potent per evidenciar l’abús de la força 

i la coacció que l’Estat imposa al marge dels Tractats de Drets i Llibertats. 

 

Ens reconeixem, i reconeixem a Junts per Catalunya, com a eines d’alliberament 

nacional, i volem ser escrupolosament lleials amb el mandat del Primer d’Octubre i 

no diferir-ne l’aplicació sine die.  

 

Volem estar a l’altura del moment nacional i de les demandes cíviques d’unitat. En 

aquest sentit, pretenem ser útils per a l’assoliment d’una República catalana 

independent. I, per això, hem prioritzat, prioritzem i prioritzarem tot allò que signifiqui 

sumar voluntats, forces i idees per a fer realitat aquest projecte revolucionari i 

radicalment democràtic. Així aquest acord “LLEIALS 1-O” està obert a la col·laboració 

amb altres formacions polítiques, la implicació de persones a títol individual, col·lectius 

del país, entitats sobiranistes i associacions reivindicatives del territori.  

 

Els fets mostren que només tindrem possibilitat d’exercir de manera efectiva 

l’autodeterminació si accelerem aquest procés i assumim que el nostre futur només pot 

dependre de la ciutadania catalana i acabem per nosaltres mateixos el procés 

d’independència de 2017. 

 



 

 

Recuperar l’estratègia guanyadora de l’1-O 

 

1. De l’1-O se’n deriva un mandat: fer de Catalunya un Estat en forma de República. L’1-

O ens indica que amb una determinació política ferma i una mobilització ciutadana 

continuada el procés d’independència és irreversible. La nostra prioritat política és 

implementar plenament aquest mandat i fer-lo plenament efectiu. El repte del moviment 

independentista avui no és, doncs, un repte de legitimitat: el dret a implementar la 

República el vam guanyar l’1-O. El nostre repte és materialitzar plenament aquell 

mandat. 

 

2. La confrontació i mobilització ciutadana i d’institucions, sostinguda en el temps, en 

favor de la República catalana ha de trobar en tot moment la complicitat mínima deguda 

en les institucions, impedint que actes de desobediència cívica impulsades des de la 

ciutadania siguin reprimits per aquelles institucions pròpies a qui justament es pretén 

dirigir el compromís en els objectius comuns. 

 

3. Les urnes, la mobilització ciutadana, i la desobediència civil són avui el principal actiu 

de l’independentisme per culminar el procés. Cal una victòria a les eleccions 

plebiscitàries del 14-F, al Parlament de Catalunya, per constituir un govern 

independentista, que amb el Parlament, treballi amb l’objectiu d’activar la Declaració 

d’Independència.  

 

4. Una defensa a ultrança de la sobirania, la integritat i la dignitat del Parlament de 

Catalunya, sense tolerar cap mena d’ingerència en el seu funcionament i la seva 

activitat, com va passar amb la fallida investidura del MHP Puigdemont, els intents 

d’investidura de Jordi Sànchez i Jordi Turull, la suspensió de diputat electes o la 

inhabilitació del MHP Torra. 

 

5. Un pla per assolir les condicions que permetin desplegar l’autoritat institucional 

republicana sobre el territori, amb la implicació imprescindible del món municipal, agents 

crucials per a la desconnexió dels pobles i ciutats dels poders de l’Estat espanyol. Així 

mateix, cal planificar adequadament el marc juridicolegal posterior a la independència. 

 

6. La recerca de suports internacionals, amb visió geopolítica, tenint en compte el 

context internacional actual.  

 

7. La consecució d’un procés constituent que culminarà amb la redacció de la 

Constitució de la República de Catalunya, que haurà de ser ratificada per un referèndum, 

el segon, que servirà per tancar democràticament el cicle emancipatori iniciat, també 

democràticament, l’1-O. 

 



 

 

8. Fins a arribar a aquest momentum, és fonamental, cercar camins de representativitat 

i legitimitat paral·lela, que siguin incontrovertibles i que, alhora, actuïn fora de l'abast del 

sistema legal-repressor espanyol i deslligats de l’acció́ diària del Govern i del Parlament 

encara autonòmics, com ho son el Consell per la Republicà o l’Assemblea de Càrrecs 

Electes de Catalunya, el desenvolupament de les quals és clau per fer efectiu el mandat 

de l’1-O. Caldrà establir una aliança entre tots els actors del moviment, des d’on 

s’assignin els rols i les responsabilitats corresponents. En aquest sentit, els partits 

signants, reconeixem el Consell per la República com l’Autoritat Nacional des d’on 

s’articuli aquesta aliança i des d’on s’assumeixi la direcció del moviment. 

 

Finalment, 

 

La llibertat individual és indestriable de la llibertat col·lectiva. De fet, la llibertat és 

sencera o no ho és. Totes les persones aspiren a viure en llibertat. Sense justícia social 

i una igualtat d’oportunitats efectiva la llibertat personal esdevé inassolible. 

 

Volem construir la República radicalment democràtica, basada en l’economia social del 

coneixement i sostenible amb el medi, que doni respostes a les inquietuds i esperances 

de Catalunya, els Països Catalans, i la seva societat, que amb l’aportació de totes i tots 

propiciï un país viable, just, obert i fratern, amb un esperit de revolta, d’efervescència 

del talent i d’innovació. 

 

En aquest moment històric Demòcrates de Catalunya, acordem presentar-nos  a  

les eleccions plebiscitàries del 14 de febrer de 2020 amb Junts per Catalunya amb 

l’objectiu de fer efectiu el mandat del Primer d’Octubre per tal que Catalunya 

esdevingui  un Estat independent en forma de República.  


