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Manel Royes signa el Pacte
Terrassenc pel Dret a Decidir
Representants de les entitats i personalitats del món polític adherits al Pacte Foto: Lluïsa Tarrida

El Centre Excursionista de Terrassa ha acollit aquest dilluns al vespre la presentació del Pacte
Terrassenc pel Dret a Decidir (http://www.ce-terrassa.cat/noticia/el-centre-excursionista-acull-lasignatura-del-pacte-terrassenc-pel-dret-decidir) , un procés endegat per la societat civil que
pretén donar suport a la consulta sobiranista des d'un àmbit local. La sala s'ha quedat petita des
de bon començament, gràcies a la munió d'integrants de les més de trenta entitats culturals i
educatives, moviments socials i sindicats signants al pacte, a més de les desenes de ciutadans que
també hi donen suport. L'acte ha servit per oficialitzar la seva adhesió a un manifest que se
sustenta en set punts, com per exemple, "treballar des de la nostra ciutat perquè el poble de
Catalunya com a subjecte polític exerceixi el dret a decidir sobre el seu futur" i que pretén donarse a conèixer a totes les entitats de Terrassa i a tots els ciutadans.
L'acte també ha comptat amb la presència de diverses personalitats destacades del món polític,
entre elles els dos exalcaldes de Terrassa Manel Royes i Domènec Jofresa que no han dubtat a
afegir-se amb la seva signatura al Pacte pel Dret a Decidir. A la fila 0 també hi havia altres
representants del primer govern democràtic de la ciutat, com Cèlia Ros, Joan Sales, Jordi Labòria o
Apolo Jiménez.
D'aquí quinze dies està previst que les fins ara 36 entitats sotasignants es reuneixin per elaborar
un calendari amb les accions plantejades. "Reivindicant el dret a decidir estem reivindicant la
democràcia", ha manifestat Jordi Juanico, un dels membres sotasignants del Pacte i que ha
presentat l'acte, juntament amb Francesc Muntada i Pep Forn, àmpliament coneguts tots tres pels
seus lligams en diverses entitats de la nostra ciutat. L'acte s'ha tancat amb la tradicional foto de
família. Tots aquelles que s'hi vulguin adherir o vulguin més informació del pacte poden enviar un
correu electrònic a: pacteterrassadretadecidir@gmail.com
(mailto:pacteterrassadretadecidir@gmail.com)
Llistat de signants
Fundació Torre del Palau
Grup Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme de Terrassa
ANC Terrassa
ÒMNIUM Terrassa
Centre Excursionista de Terrassa
Amics de les Arts i JJMM
Treure Ball
SFERIC Terrassa
UGT Vallés
Ball del Serrallonga de Terrassa
Banda de Terrassa
Terrassa Hoppers
Agrupació Pedagògica Tecnos
Associació de Veïns de l'Antic poble de Sant Pere
Carboners de Terrassa
Muscat
Cobla Ciutat de Terrassa
Esbart Dansaires del Vallés
Joves per la Independència
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Bastoners de Terrassa
Assemblea Nacional de Joves independentistes
Kaosenlared
Castellers de Terrassa
Minyons de Terrassa
CCOO
VEU PRÒPIA
ACTE
Amunt i Crits
Comissió de Justícia i Pau a Terrassa
Federació de Cristians de Catalunya. Grup AVANT Terrassa
Comissió 4 de Setembre
JNC Terrassa
Associació Gent Gran Districte 2 Ca n'Anglada
JERC Terrassa
Associació de Mestres Alexandre Galí
COMPARTIM Terrassa

Els exalcaldes Manel Royes i Domènec Jofresa, signant el manifest Foto: Lluïsa Tarrida
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