
                                                                                                             

Cercle Català de Negocis  (CCN)  Molí de la Torre, s/n 08415 Bigues i Riells (Barcelona) 
                             Fax: 93.865.74.78     info@ccn.cat     www.ccn.cat  
 

 

 
 
 

                                                CATALANS, MAI COM ARA 
 
 
El Cercle Català de Negocis (CCN), fidel als seus principis fundacionals i amb el ferm propòsit 
d'assolir-los, va proposar a tots els partits polítics que pretenen presentar-se a les properes 
eleccions al Parlament de Catalunya, la inclusió en el seu programa electoral com a punt 
irrenunciable, de la Declaració d'Estat per Catalunya, per la que en la propera legislatura 
proclamarien la declaració unilateral d'independència si assolien o sumaven amb altres forces 
polítiques els 68 diputats necessaris. (www.ccn.cat) 
 
Atès que el CCN ha rebut la resposta positiva de Reagrupament i de Solidaritat Catalana, i que, 
posteriorment, la Conferència Nacional del Sobiranisme ha acceptat públicament la Declaració 
d'Estat, posem de manifest el següent: 
 
- Entenem que és un símptoma de normalitat democràtica que cada vegada hi hagi més 
formacions polítiques que treballin fermament amb l'objectiu d'assolir la independència de 
Catalunya i ho celebrem. 
 
- A dia d'avui el poble de Catalunya pot votar opcions polítiques que inequívocament pretenen 
l'assoliment de l'Estat Propi, abans que cap altre punt programàtic i ho celebrem. Mai abans hi 
havia hagut aquesta opció. Les formacions polítiques que no han donat suport a la declaració, 
se situen ara, sense dubte per a ningú, en l'encaixisme o unionisme espanyol. 
 
- El CCN està donant suport per igual a aquestes formacions polítiques i està en contacte al 
màxim nivell amb totes i cadascuna d'elles. 
 
- Seguint el full de ruta traçat des de la creació de la nostra associació empresarial, recolzem 
amb recursos humans totes aquestes candidatures perquè és la millor forma de difondre la 
necessitat i la voluntat del poble d'assolir l'Estat propi. 
 
- No hem dedicat cap recurs econòmic a cap d'elles i només en dedicarem a aquella que estigui 
millor posicionada per assolir la màxima representació parlamentària. 
 
- Apel·lem a la transversalitat inqüestionable del Cercle Català de Negocis, al seu tarannà 
empresarial i al paper de lobby de pressió, per a garantir en tot moment que els recursos de 
què disposem s'utilitzaran per  donar suport a la candidatura que garanteixi la màxima viabilitat, 
eficàcia i solvència. 
 
- Finalment, és tasca d'aquestes formacions polítiques entendre i copsar el moment històric en 
què es troba l'independentisme per tal que prioritzin la unitat per donar el màxim d'opcions 
possibles a la declaració d'independència la propera legislatura, però totes elles saben, i ho fem 
públic, que el CCN exercirà una posició de responsabilitat amb el país i es converteix, ja des 
d'ara, en un actor principal en el procés cap a la independència de Catalunya. 
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