
 
  

 

Posicionament SN de l'ANC davant les eleccions Europees del proper 25 de maig 

Les eleccions europees són a la porta. Aquesta vegada, més enllà de la nova composició del 
Parlament Europeu i de les conseqüències per a la construcció europea, els resultats tindran 
una gran importància per al futur de Catalunya. 

La tradició europeista de Catalunya és coneguda per tothom. Perquè el nostre poble sempre 
ha identificat Europa amb democràcia i llibertat. Per això, avui, que ens volen silenciar el vot i 
el futur, ens tornem a girar cap a Europa. 

Tenim l'oportunitat que la nostra veu se senti forta com ho és la nostra voluntat de ser un 
poble lliure, i que els nostres vots siguin tan nombrosos com ho són els nostres anhels i tan 
diversos com ho és la nostra realitat:  

- Amb el nostre vot direm a Europa que som un poble i que volem votar.  

- Amb el nostre vot pels partits favorables al dret a decidir direm que tenim dret a determinar 
lliurement el nostre futur polític col·lectiu.  

- Amb el nostre vot per les coalicions  independentistes (les que impulsen CiU i ERC) o que 
estan a favor del dret a decidir (ICV-EUiA) direm que volem esdevenir un nou Estat d'Europa.  

Som un poble divers, obert i inclusiu que vol decidir el seu futur democràticament, 
pacíficament. Som un vell poble d'Europa que vol recuperar el seu lloc dins la comunitat 
internacional. I hem decidit que votarem perquè volem construir un nou Estat més just, més 
social, més obert i més lliure. Participant activament, posarem Europa davant dels seus valors i 
les seves declaracions de principis democràtics i socials. 

Aquestes eleccions són un repte i una oportunitat per a Catalunya i tenen una significació 
múltiple: l’europea i la catalana, la social i la nacional.  

Cal, doncs, que el poble de Catalunya es mobilitzi per assolir una participació tan alta com sigui 
possible, perquè la nostra determinació nacional serà observada i valorada pels països 
europeus en funció dels vots obtinguts per les candidatures favorables a la consulta i a la 
independència.  

El 25 de maig cal desbordar les urnes amb un missatge socialment plural, però nacionalment 
clar i unitari: votarem la nostra llibertat el 9 de novembre !! 
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