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Perpinyà 31 de juliol de 2013 
 
Remitent: Territorial nord-catalana de l’Assemblea Nacional Catalana – ANC 
A l’atenció: Sr  Francís Manent 

President del sindicats de batlles a favor de la llengua catalana 
  Casa de la Vila 

Sant Andreu 
 
Objecte: El poble de la Comunitat Autònoma de Catalunya necessita un suport clar de les 
institucions nord-catalanes. 
 
Benvolgut President dels batlles i tinents a favoir de la llengua catalana, 
 
Des de l’Assemblea Territorial nord-catalana de l’ANC instem les institucions nord-catalanes 
a donar obertament suport a l’ampli moviment democràtic que s’ha format a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, una regió sotmesa a l’administració espanyola, un país que 
desprès de tres segles de submissió vol avui adquirir la independència, vol la llibertat de 
decidir el seu futur. 
Estem segurs que els elegits nord-catalans no poden quedar-se al marge d’un tal moviment, 
no se poden limitar a mirar l’evolució de la situació. 
La justícia i la democràcia no poden ser ignorades. 
El poble de Catalunya vol poder expressar la seua voluntat en un marc referendari, vol una 
consulta democràtica per a decidir el seu futur.  
Què de més just i de més democràtic? Al nostre entendre res no pot superar la voluntat d’un 
poble que vol alliberar-se i crear un nou Estat, un Estat democràtic, sense cap dubte el 
proper Estat republicà Europeu. 
 
No dubtem que un Estat català serà un pas endavant per a la llengua catalana a nivell de 
tota Europa i per conseqüent a Catalunya Nord també. 
Per aquestes raons demanem una cita ràpida per a exposar les nostres peticions: 

1. Seria convenient que cada un dels municipis presenti una moció de suport als 
catalans sota dominació espanyola 

2. Seria convenient que els municipis nord-catalans mostrin el seu recolzament a l’AMI 
(Associació de Municipis per la Independència) l’associació que reagrupa la major 
part dels municipis sud-catalans a favor del dret a decidir des de Catalunya el futur 
del País  

3. Que cada vilatge nord-català tingui una representació als trams de la Via Catalana al 
nord del Portús 

 
No dubtem de la voluntat que és la vostra, la de veure arreu del món -i per tan també a la 
nostra porta- a triomfar la democràcia. 
 
Aprofitem l’avinentesa per a testimoniar-vos la nostra consideració. 
 

Per a Catalunya Nord per la independència 
El President 
Hervé Pi 

 

 
 


