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L’Associacionisme Cultural Català, representat, entre d’altres, per la Federació de Cors de Clavé, el 
Moviment Coral Català, la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, la Federació Catalana 
de Societats Musicals, la Federació Sardanista de Catalunya, la Fundació La Roda, l’Agrupament 
d’Esbarts Dansaires, l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, el Gran Orient de Catalunya, 
l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, la 
Federació Catalana de Pessebristes, ADIFOLK, el Moviment Laic i Progressista, la Fundació Paco Candel, 
la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, el 
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, La 
Federació Catalana de Catifaires, la Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de 
Barcelona Vella, l’Associació Catalana de Puntaires, XarxaAteneu i la Federació de Casals Joves de 
Catalunya, associats a l’entorn de l’ENS DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ, fan públic la 
següent 
 

DECLARACIÓ 

 

En el moviment associatiu cultural hem mantingut des de la seva gènesi un actitud oberta i compromesa 
amb la vertebació social i cultural del país, des d’una filosofia de pensament i opinió lliure i solidària.  
 
Tractem en tot moment a la persona com a lliure actor de la formació humana a partir de drets basats 
en l’ètica, la solidaritat, el progrés, la formació personal, la cultura i l’associacionisme. 
 
Creiem del tot en un model de benestar que sigui nacionalment integrador, socialment cohesionat i just, 
i econòmicament pròsper, agermanat a altres pobles dins un marc internacional cada vegada més unit, 
interconnectat, de respecte a la diferència i amb promoció del mutu coneixement.  
 
Constatem, afirmem i apostem pel fet nacional català, com a pràctica democràtica i forma pròpia de 
construcció del país, amb el convenciment que els ciutadans i per extensió els pobles tenen dret a 
decidir el seu futur, opció clarament vinculada a les millores de la condició de vida individual i col·lectiva. 
 
Per tant, considerem: 
 

• Els ciutadans s’han de poder pronunciar lliurament amb tot allò que afecta a la seva vida 
col·lectiva. 

• El dret a decidir representa una pràctica cívica i democràtica i com a tal en reclamem el lliure 
exercici. 

• El poble català té tot el dret democràtic a decidir el seu futur, des d’una actitud dialogant però 
ferma, pacífica i amb respecte a les diferents opcions. 

 
En conseqüència, les entitats signants es comprometen amb llurs activitats a observar: 
 

1. Contribuir a generar un clima d’opinió a favor el dret de decidir en l’entorn de l’associacionisme 
cultural català. 

2. Fer pedagogia al conjunt de la ciutadania tot fomentant actituts obertes, participatives, 
socialment integradores i individualment respectuoses durant el procés cap el camí del dret a 
decidir. 

3. Fer arribar al conjunt de formacions polítiques, a les institucions i a la resta de plataformes i 
organitzacions socials aquesta declaració. 

 
Catalunya, febrer de 2013  


