
L'AENTEG recolza el procés iniciat pel Parlament de
Catalunya

________________________________________________________________

Les empreses de noves tecnologies de les comarques de Girona volen deixar
clar que no tenen por d'assumir els reptes que plantegi la voluntat del poble

català

La Junta Directiva de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona recolza
el  Parlament de Catalunya  en el  procés  engegat  per consultar  democràticament  al
poble català sobre quin ha de ser el seu futur col�lectiu.

L'AENTEG, que aplega més de vuitanta petites i mitjanes empreses tecnològiques de les
comarques gironines, considera que cal deixar clar, i sense lloc a l'ambigüetat, que
l'empresariat està i estarà al costat del poble català en tot allò que decideixi, i que no
té por d'assumir cap dels reptes que aquest fet pugui suposar.

En aquests darrers dies, amb l'escenari obert per la multitudinària manifestació del 11
de setembre, i  per la resolució del Parlament de Catalunya a favor de consultar el
poble català sobre la seva voluntat,  s'està especulant  sobre quina és la opinió dels
empresaris  sobre un hipotètic  escenari d'independència de Catalunya,  principalment
degut a les conseqüències econòmiques que se'n podrien derivar. Fins a la data han
estat pocs els empresaris que han manifestat la seva opinió sobre la conveniència o no
per al sector empresarial català del procés iniciat per les institucions catalanes.

En aquest sentit, la Junta Directiva de l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de
Girona considera que l'empresari ha de fer sentir la seva veu i exposa:

− L'empresariat  tecnològic  gironí  fa  costat  al  poble  català  en  la  seva  recent
manifestació i considera que ha de poder exercir legítimament el dret a la seva
autodeterminació

− Que l'empresari  català  al  llarg  de la  seva història  ha sabut  emprendre nous
reptes, i vol deixar clar que no té por i està preparat per assumir els reptes que
es derivin del procés democràtic que s'ha iniciat

− Per tant, que les petites i mitjanes empreses que l'AENTEG representa donen ple
suport a la recent resolució del Parlament de Catalunya, i es posicionen a favor
del dret del poble català a determinar lliurement i democràticament mitjançant
una consulta quin ha de ser el seu futur col�lectiu.
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