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Girona, 26 de gener de 2011 

Benvolgut President Jordi Pujol i Soley, 

Com a joves catalanistes i partidaris de l’estat propi per a la nostra nació no podem fer altra 

cosa que aplaudir el seu darrer editorial publicat pel Centre d’Estudis que porta el seu nom. El 

pas que vostè fa, considerant que davant la situació actual de relacions entre Catalunya i 

Espanya als catalans només ens queden dues opcions –independència o rendició-, és de 

cabdal transcendència en el procés d’alliberament nacional del nostre país i el considerem un 

moment històric. 

Som joves d’Unió Democràtica de Catalunya. Els nostres referents són figures com Manel 

Carrasco i Formiguera, patriotes que van morir defensant la llibertat nacional del nostre país. 

Militants d’un partit que ja als seus orígens recordava als seus textos que “per a una solució 

confederalista no basta la conformitat d'un dels membres a confederar” i que, per tant, arribat el 

cas que això no fos així, “l'única solució compatible amb la dignitat de Catalunya i l'únic mitjà de 

garantir el seu normal desenvolupament, seria la separació total i absoluta i tots els catalans 

tindrien el deure d'imposar-se els majors sacrificis per assolir-la i consolidar-la”. Avui vostè 

assumeix que es fa realitat aquesta situació plantejada a la ponència “Doctrina Nacionalista” 

presentada Miquel Coll i Alentorn, Pau Romeva i Josep Maria Font i Cabot al Congrés d’UDC 

de l’any 1933. Avui vostè puja al tren de la independència i deixa clar que no hi ha altra sortida 

possible a aquest atzucac. 

Per damunt de tot, doncs, volem destacar la valentia que un polític consagrat com vostè, amb 

la transversalitat que representa, hagi fet el pas que molts catalans creiem que necessita el 

nostre poble si és que encara tenim l'anhel de resistir, en un moment en què  les nostres 

singularitats i llibertats estan posades en més discussió que mai. Amb el seu posicionament 

s’obre un nou panorama i amplia l’espectre de partidaris d’aquest procés de maduració 

nacional que permetrà al país reflexionar sobre la viabilitat de l’estat propi. Molts joves que el 

tenim com a referent li agraïm aquest pas. 

Moltes gràcies, President! 

 

Comitè Executiu Intercomarcal - Unió de Joves de les comarques gironines 

 


