
    

    

Dret a decidir 

L’Assemblea General de Socis de la Federació d’Ateneus de Catalunya ha aprovat per àmplia 

majoria donar suport al dret a decidir. És la primera vegada que la Federació es posiciona 

oficialment i de forma consensuada a favor del lliure exercici del dret a decidir per part de la 

ciutadania. 

Cada vegada són més els sectors econòmics i socials que es posicionen a favor d’avançar 

democràticament cap al lliure exercici del dret a decidir. I els ateneus, aglutinadors del teixit 

social i representants de la cohesió del territori des de l’agrupació de les persones, fa gairebé 

200 anys que treballem com a creadors de consciència social; hem fet d’Estat quan l’Estat no 

tenia estructura ni capacitat, i ara seguim treballant en xarxa, promocionant la cultura i la 

llengua catalanes, i interpel·lant els dirigents del nostre país quan considerem que és 

necessari. I ara és un d’aquests moments: volem unir-nos al reclam de la societat civil de base 

a favor del dret a decidir. 

Donem suport als valors de la democràcia, i creiem que el dret a decidir està lligat a la millora 

de les condicions individuals i col·lectives dels ciutadans i ciutadanes, que són la nostra força i 

la nostra base. És una qüestió democràtica, un dret que sembla assumit per una gran majoria 

de la ciutadania catalana, de llengües i procedències diverses.  

Poder expressar en llibertat la voluntat individual sobre el futur del poble al qual es pertany és 

un dret indiscutible que qualsevol persona hauria de poder exercir. No estem declarant cap 

guerra, no volem aixecar cap mur, volem poder expressar lliurement la voluntat d’un poble que 

clama per opinar sobre el seu futur. 

Així doncs, la Federació d’Ateneus de Catalunya es posiciona a favor de la convocatòria d’un 

referèndum o consulta al poble de Catalunya com a subjecte polític, per tal de saber què vol la 

ciutadania sobre el seu futur en relació a l’Estat espanyol.  

Creiem que el món ateneístic és, de nou, indispensable per afrontar els reptes socials del 

moment actual, i oferim els nostres recursos humans i d’infraestructures a la societat, per tal de 

poder exercir un dret que considerem fonamental per a construir la Catalunya del futur. 

 


