
CONSELL DELS IL-LUSTRES COL-LEGiS

D'ADVQCATS DE CATALUNYA

democracia, ais drets socials -especialment en l'atenció ais mfo/^eWe^-, a
l'aprofundiment de l'estat del benestar, a la solidaritat intergeneracianal^ Peomlibri
territorial i desenvolupament sostenible així com a l'impuls d'iniciati/es^ dfoment de
l'actitud emprenedora i a l'assumpció de responsabilitats empresario

Ha de significar també la voluntat d'un país que vol accedirNa unVlt nivéll educatiu i
de cultura personal i col-lectiva i especialment en la-^fgnsa de\la nostra llengua
propia, que, s'estén i crea lligams específics amb eís- tenjito^ris pmb els quals la
compartim.

Exigir l'exercici del Dret a Decidir implica també Pafirmació que Catalunya es una
comunitat humana que integra, respecta i recolza les diversas aportacions culturáis i
el pluralisme lingüístic que avui es reflecteix a la nostra societat.

Les accions destinades a assolir el reconeiXémerk/el Dret a Decidir s'han de
desenvolupar amb l'enfortiment de la coííesiá' de tota la societat catalana que
proclama "com a valors superiors de la sevá Vicia col-lectiva la llibertat, la justicia i la
igualtat, i manifesta la seva voluntat d'avancajjjér una via de progrés que asseguri
una qualitat de vida digna per a tots ̂ qüe-viuen i treballen a Catalunya" (EAC).

El civisme, el diáleg, el respecte a totes lesMiv^rses opcions democrátiques pacifiques i
al pluralisme polític, ideológic, religiós i ¿j^opcions de consciéncia, el rebuig a tota
discriminado contraria a la llibertat i a la dignitat humana així com la fermesa en les
própies conviccions, han de configurar totes les accions sorgides des del Pacte
Nacional peí Dret a Decidir, /' ^

L'exercici del Dret a Decidir tanrtbejjáide significar la voluntat col-lectiva d'integració
a la Unió Europea revitalitzada/i a/fa participado en la solidaritat universal.

Per tot aixó ens COMPROMETBM/
A treballar per fer possiteie la máxima coresponsabilitat de tota la ciutadania envers
Catalunya i el seu futur ii^stitucipnal a través deis valors democrátics concretáis en el
Dret a Decidir.

Per aixó les institucipis\ entitats signants del Pacte, les que s'hi adhereixin en el futur
o maní festín k ípva Voluntat de col-laborar en determinades activitats, ens
comprometen! ek iTrnibi! propi de cada una a endegar iniciatives d'abast sectorial i
territorial cátala per títr de promoure la conscienciació ciutadana i fer pedagogía per
reclamar Pexereicijdel Dret a Decidir que tenim tots els catalans i catalanes.

Amb aqjídsta finalitat ens comprometem a coordinar-nos d'una manera efícac al
voltant (Ta^tíest Jacte Nacional peí Dret a Decidir com a manifestació de la fortalesa
democránca i cpm a contribució de Passociacionisme municipal, cultural, educatiu,

cial, civil, esportiu, generacional, sindical, empresarial i professional i
com ini^res de la societat civil catalana, conjuntament amb les institucions
politiqueé presents, en l'objectiu democrátíc de l'exercici del Dret a Decidir.


