Declaració de Justícia i Pau en favor de la
legitimitat i conveniència d’un referèndum
d’autodeterminació política de Catalunya
Davant de la complicada situació política que viu el nostre
país, des de Justícia i Pau de Catalunya considerem necessari
reiterar, un cop més, la nostra convicció que Catalunya és una
nació amb plena consciència de la seva història i personalitat
pròpia, que gaudeix dels drets que corresponen als pobles i
nacions, incloent el dret a la seva lliure determinació, d’acord
amb el que preveu el dret internacional i tal i com han estat
descrits per la doctrina social de l’Església, que fem nostra. La
seva existència com a nació i els seus drets són anteriors a la
formació de l’Estat espanyol i no deriven ni van ser extingits
per la Constitució espanyola de 1978, que els ha de respectar.
En els últims anys la ciutadania catalana, amb extraordinàries
i repetides mobilitzacions pacífiques i amb acords reiterats de
la majoria del seu Parlament, ha manifestat la seva aspiració
majoritària de poder expressar-se formalment sobre l’estatus
polític que escau al poble de Catalunya i, en particular, sobre
la seva pertinença o no a l’Estat espanyol, mitjançant la
realització d’un referèndum. Al nostre parer aquesta aspiració
és profundament legítima i justa, fonamentada en els seus
drets nacionals i en els principis democràtics. I creiem que,
tal i com han dit recentment els bisbes catalans, “convé
que les legítimes aspiracions del poble de Catalunya siguin
escoltades”. Per això,considerem necessari i urgent que les
institucions polítiques catalanes i les de l’Estat espanyol
acordin i estableixin els mecanismes necessaris per respondre

de manera adequada a aquesta demanda ciutadana, de tal
manera que es pugui conèixer objectivament i de forma fefaent,
amb totes les garanties per les diferents opcions, la voluntat
majoritària del poble de Catalunya sobre aquesta especifica
qüestió, d’acord amb els estàndards i nternacionals.
Menysprear o rebutjar aquesta aspiració apel·lant a la legalitat
vigent, oblida que la Llei es fonamenta en la democràcia i ha de
servir als drets humans de les persones i dels pobles. Per tant,
si hi ha voluntat política, la Llei es pot modificar o interpretar
de forma diferent. Quan l a Llei no es f onamenta en l a
democràcia, no és l lei, sinó pura i mposició.
Alhora, creiem profundament antidemocràtic que, sense oferir
un mecanisme o una solució alternativa per resoldre aquest
conflicte, que és de naturalesa política, les institucions de
l’Estat pretenguin impedir, bloquejar i àdhuc criminalitzar els
debats, la llibertat d’expressió i les decisions del Parlament de
Catalunya, legítim representant del poble català, que cerquen,
davant la manca d’alternatives estatals, desenvolupar d’alguna
forma, sigui quin sigui el seu valor polític i jurídic, l’aspiració
de la ciutadania de Catalunya d’expressar la seva voluntat.
Com també creiem profundament erroni i injust processar
judicialment i sancionar els dirigents i representants democràtics catalans o pretendre suspendre o limitar les institucions
d’autogovern. Aquestes mesuressón una imposició unilateral
que qüestiona la salut democràtica de l’Estat, dificulten
extraordinàriament el diàleg i comprometen les possibilitats
de r esolució del conflicte.
En definitiva, al nostre parer el referèndum és la via democràtica
de resolució d’aquest conflicte,que ha de permetre que la

ciutadania catalana pugui expressar la seva voluntat. Aquest
referèndum ha de tenir garanties similars a les dels anteriors
referèndums realitzats a Catalunya en el període democràtic.
Les institucions catalanes i les de l’Estat haurien de col·laborar
lleialment per tal de recollir els anhels democràtics de la
ciutadania de Catalunya i actuar en coherència amb els
resultats obtinguts. En el cas que de forma reiterada el govern
de l’Estat bloquegi la realització d’aquest referèndum és legítim
que el Parlament de Catalunya pugui apel·lar als Tractats
Internacionals.
Fem un crida urgent a tots els dirigents i institucions polítiques
catalanes i espanyoles per tal que treballin en favor de la
resolució democràtica i pacífica d’aquest conflicte a través del
diàleg, la mediació i la negociació. Unint la nostra veu a la dels
bisbes de Catalunya “encoratgem el camí del diàleg i l’entesa
entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions j ustes
i estables, que f omentin l a solidaritat i l a f raternitat”.
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