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Consultes Populars sobre “El dret a decidir” 
 

 

En diferents poblacions de la nostra comarca s’han convocat consultes populars sobre “El dret a 
decidir”, o bé s’han constituït plataformes per convocar-les. La Unió Comarcal de CCOO del Vallès 
Occidental, sindicat arrelat a la realitat nacional de Catalunya, compromès amb l’aprofundiment de 
les llibertats nacionals i l’autogovern i defensor de la més àmplia participació democràtica en els 
assumptes públics, vol manifestar: 
 
1.- Que des de CCOO del Vallès Occidental valorem positivament totes les iniciatives que ajudin a 
aprofundir la nostra democràcia mitjançant propostes que fomentin la participació activa de la 
ciutadania. 
 
2.- CCOO del Vallès Occidental crida a les forces polítiques del país a què les seves prioritats se 
centrin en donar resposta als problemes socials de Catalunya i, en conseqüència,  reclama el 
desplegament de les potencialitats de l’Estatut per construir una Catalunya amb més cohesió 
social i amb un patró de creixement econòmic que no estigui fonamentat en la precarietat i en una 
competitivitat basada en els baixos costos. Cal construir un altre model econòmic amb una major 
productivitat basada en la millora de la formació i el coneixement, la qualitat de l’ocupació i major 
valor afegit, i amb un finançament just i suficient basat en una fiscalitat progressista, equitativa i 
redistribuïdora de la riquesa. 
 
Des de CCOO del Vallès Occidental refermem el nostre compromís i la nostra implicació en la 
construcció dinàmica d’una identitat de present i de futur per a Catalunya, i en l’aprofundiment de 
l’autogovern per assolir una societat més cohesionada i integradora des del punt de vista social, 
econòmic i cultural. Tot això des de la implicació de la majoria de la població i des de la 
combinació de factors lingüístics, culturals i d’història compartida, i amb el convenciment que allò 
que ens uneix a tots els treballadors i les treballadores, més enllà de totes les diferències, és un 
fort vincle social. 
 
Des d’aquestes prioritats i preocupacions reconeixem la legitimitat de la voluntat de gaudir de més 
autogovern com un instrument que sigui mes útil i eficient per abordar els problemes econòmics i 
socials del nostre país. 
 
3.- En conseqüència, CCOO del Vallès Occidental valora positivament la participació en les 
esmentades consultes populars. 
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