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Accepto el procediment del Decàleg ideològic, que els ciutadans em puguin fiscalitzar en el 

compliment dels seus principis i a estar inclòs en la base de dades de ciutadans i ciutadanes 

que l’han acceptat. I per tant, com tots ells, em comprometo amb el següent DECÀLEG:

1. OBEÏM la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada per l’Assemblea General de les

Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, així com les resolucions i tractats successius que 

hi estan lligats fins a l’actualitat.

2. RECONEIXEM la Nació Catalana que som com a poble que ha exercit el dret a

l’autodeterminació mitjançant el referèndum d’autodeterminació del Primer d’octubre del 

2017 i, conseqüentment, DUREM a terme el mandat  democràtic pel qual Catalunya esdevé 

un estat independent en forma de república.

3. EXIGIM al Parlament i al Govern de Catalunya que generi una altra vegada unes

condicions com les del 3 d’octubre de 2017 i ens COMPROMETEM a assumir la 

corresponsabilitat per fer efectiu el control del territori.

4. ACTUAREM en tot moment de manera clara i transparent, sense cercar beneficis

personals, retent comptes de manera pública de les decisions preses, realitzant processos 

democràtics que impliquin al màxim la ciutadania. Ens comprometem a promoure la 

participació de tothom que vulgui aportar el seu talent al projecte.

5. Des de l’afirmació que totes les persones som iguals en dignitat, llibertats, drets i deures,

DEFENSAREM la igualtat per a totes les persones sense distincions d’origen, gènere, 

orientació i identitat sexual, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen 

nacional o social, capacitat econòmica, naixement o altra condició.

6. GARANTIREM la llibertat de pensament, de consciència, d’opinió, d’expressió, de religió i

de creença, i els drets de reunió o d’associació, de manera individual o col·lectiva, en públic 

o en privat, i que ningú no sigui molestat, coaccionat o impedit en l’exercici d’aquests drets

per qualsevol mitjà o en qualsevol lloc.

[pàgina 1/2]



Signatura:

Signat a Granollers, el ................... d ............................................... de 2022

Nom i cognoms

7. EXIGIREM I PRACTICAREM, amb l’horitzó d’una Catalunya veritablement oberta, la

igualtat dels gèneres i DENUNCIAREM qualsevol tracte degradant derivat d’actituds 

patriarcals i masclistes.

8. GARANTIREM que tota persona disposi del nivell de vida òptim que asseguri, per a ella i

la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestit, habitatge, 

educació, cultura, assistència mèdica i accés als serveis socials.

9. ASSEGURAREM que totes les persones residents a la República Catalana tinguin accés a

treball en condicions equitatives i satisfactòries. A prestacions optimes en períodes d’atur o 

en moments en què sigui necessari per a la seva dignitat personal i pel desenvolupament de 

la seva personalitat i que tinguin dret a una pensió digna en la seva jubilació.

10. AJUDAREM tots els pobles a exercir el seu dret d’autodeterminació, en especial a l’Aran, i

singularment els dels altres territoris de parla catalana, des de la reivindicació del dret a la 

reunificació de la nació catalana completa precisament a través de l’exercici del dret a 

l’autodeterminació de tots els seus pobles.
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