Informació sobre la denúncia contra l’Estat Espanyol
Amb l’acte d’avui, dimecres, al Parlament de Catalunya, en què molts dels
càrrecs electes al Parlament de Catalunya, al Congrés i al Senat espanyol i
al Parlament Europeu, han signat la denúncia contra l’Estat espanyol
davant les principals organitzacions internacionals (ONU, Parlament i
Comissió Europea, Consell d’Europa i Organització per la Seguretat i la
Cooperació a Europa), hem iniciat la fase d’internacionalització del nostre
procés d’independència.
Aquest acte de denúncia tindrà continuïtat, aquest divendres, a la majoria
d’ajuntaments catalans, on els alcaldes i regidors també la signaran i el
proper diumenge, dia 9, quan els ciutadans podrem fer el mateix.
Totes aquestes denúncies es faran arribar, a les esmentades institucions ,
mitjançant una delegació institucional, per donar el màxim ressò a aquestes
accions que avui han començat.
Malgrat algunes informacions periodístiques, aquestes accions han estat
promogudes per l’ANC dins la nostra estratègia d’internacionalització,
element clau en la fase actual del procés.
Vam presentar la nostra proposta als diferents partits que conformen la
Taula de forces polítiques i socials per l’Estat propi, que s’està reunint de
forma regular des de finals de setembre, i entre d’altres coses, va servir per
poder incorporar ICV a la dinàmica unitària entorn del 9N.
Com podeu veure, es tracta d’un primer pas per a consolidar una àmplia i
sòlida unitat que permeti portar el procés fins al final, ja que l’estem
construint a partir d’acords sobre els objectius i el full de ruta que hem de
seguir a partir d’ara.
Amb la lectura dels textos de les denúncies, que us adjuntem, podreu
comprendre l’abast d’aquestes accions que proposem.
Us demanem disculpes per no haver-vos pogut informar abans, però els
textos finals no van ser aprovats per totes les parts fins ahir, dimarts, i hem
intentat que no es filtressin abans d’hora.
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