
Intervenció de Javier Pacheco al Pacte Nacional 
pel Referèndum 
 
 
CCOO ha estat sempre al costat de la defensa dels drets nacionals i socials de 
Catalunya i sempre compromesos amb la cohesió del nostre poble. És per això 
que reconeixem l'esforç fet per la comissió executiva del pacte i de totes les 
entitats que en formen part, per aconseguir l'important recolzament de la 
societat catalana, amb més de 500.000 signatures i un ampli recolzament 
estatal i internacional. Hem estat capaços de refer l'espai de cohesió al voltant 
del dret a decidir, dret àmpliament recolzat per més del 80% dels i les 
catalanes. 
 
És per això que entenem que el Pacte Nacional pel Referèndum és vigent i ha 
de mantenir-se vigent fins que no es faci efectiu i vinculant el dret a decidir del 
poble de Catalunya. 
 
CCOO posarem els nostres esforços i recursos en la mobilització social per 
aconseguir el caràcter vinculant de la seva paraula per decidir el futur del 
nostre país i el seu encaix territorial, tal i com es recull en la resolució del nostre 
recent 11è Congrés. 
 
En aquest sentit demanem al Govern i al Parlament que la convocatòria del 
referèndum tingui la legitimitat política, social i jurídica per garantir el dret 
efectiu i vinculant així com el seu reconeixement internacional, per fer possible 
el seu resultat. 
 
També manifestem que CCOO té la responsabilitat de la seva representativitat 
dels treballadors i treballadores de la funció pública i exigim al Govern i les 
institucions catalanes i espanyoles que garanteixin la seguretat jurídica de les 
accions que els i les treballadores hagin de fer pel desenvolupament i 
celebració del referèndum. 
 
Per acabar, reiterem la necessitat de mantenir vigent el Pacte Nacional pel 
Referèndum, impulsor de consensos i acords per fer efectiva la participació 
democràtica del poble català, funcions molt necessàries per trobar una solució 
definitiva al procés. 
 
Gràcies  
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