
Si alguna cosa ha demostrat la revolució democràtica catalana, iniciada el juliol de 2010 i que va 
arribar al seu punt culminant l’1 i el 3 d’octubre de 2017, i la repressió desencadenada per l’aparell 
d’un Estat-nació fallit, vulnerant els drets cívics i polítics de les persones que vivim a Catalunya, és 
que els aparells de l’Estat-nació del regne d’Espanya són una rèmora del franquisme i que els partits 
que protagonitzaren i visqueren l’anomenada “transició” no són els instruments que la societat 
catalana necessita avui per fer front als reptes locals i globals que s’han d’abordar, ara mateix ben 
entrat el segle XXI. 

Si a això hi afegim que el desenvolupament industrialista, iniciat en el franquisme i practicat durant 
decennis, ha afectat greument la salut ecològica dels sistemes naturals del nostre país i ha fet que 
avui Catalunya sigui molt depenent de les importacions de productes energètics i de productes 
alimentaris, tenim davant nostre un enorme repte: recuperar la salut ecològica dels sistemes naturals 
i avançar per a recuperar la sobirania energètica i alimentària, per disposar d’una societat més lliure i 
més saludable.

La política catalana hauria de tenir com a eixos rectors els Objectius del Desenvolupament Sostenible 
pel 2030, adoptats l’any 2015 per l’Assemblea General de Nacions Unides (ONU): "Preveiem un món 
en el qual el desenvolupament i l'aplicació de la tecnologia siguin sensibles al clima, es respecti la 
biodiversitat i sigui resilient. Un món en el que la humanitat visqui en harmonia amb la natura i en què 
la vida silvestre i les seves espècies vivents estiguin protegides". 

Catalunya, a més a més del repte que té de fer realitat el mandat de l’1 d’octubre, no pot posar el cap 
sota l’ala a l’hora de fer front als reptes globals. El darrer Informe del Club de Roma (La transformació 
és possible: Com assolir els Objectius del Desenvolupament Sostenible dins dels llindars planetaris), 
ho diu ben clarament: “És impossible l’assoliment, de forma integrada, dels Objectius del 
Desenvolupament Sostenible, si això es fa a partir del creixement convencional”. Abordar aquest 
doble repte no es pot fer amb les eines i els instruments polítics que ens han portat a les crisis actuals: 
crisi de l’Estat-nació espanyol, creixents desigualtats, destrucció d’ecosistemes, augment de la 
temperatura global, etc. 

Aquesta és la raó per la qual és necessari crear noves eines i instruments polítics per construir un nou 
país al servei de la seva gent i en pau amb la natura. Ens hem de comprometre a bastir una República 
al servei de les persones, justa i solidària, on la lluita contra el canvi climàtic sigui una prioritat i es 
dotin recursos necessaris per a la regeneració dels sistemes ecològics malmesos. Necessitem una 
República que exerceixi la seva sobirania sobre els béns bàsics comuns (sòls, aigua o energia) que 

ens ofereixen els sistemes naturals. Volem una República on la totalitat d’energia procedeixi de les 
fonts renovables, netes i no contaminants. 

És per això que saludem la Crida Nacional per la República que s’ha adreçat a totes les persones del 
país i ens comprometem a treballar en el procés de definició i constitució de la República Catalana, 
conjuntament amb el Consell per la República, en el marc de la qual treballarem per assolir els 
Objectius del Desenvolupament Sostenible del 2030. En conseqüència, les persones que signem 
aquesta declaració, procedents d’organitzacions diverses en el marc de l’ecologisme i les energies 
renovables, treballarem per fer realitat aquesta nova eina política que necessita el nostre país.
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