Per un referèndum oficial
i vinculant sobre la
independència el 2017
Barcelona, 13 de juliol de 2016

La tardor del 2012 el president Mas va avançar les eleccions amb
la promesa d’aplicar el Dret a l’Autodeterminació en el termini
d’una legislatura. El Parlament va comptar amb una majoria de
dos terços per a una consulta sobre la independència. Quatre
anys després, el poble de Catalunya encara no ha estat cridat
a votar de manera decisiva, tot i que ha continuat donant
majories electorals per fer-ho possible i que en les enquestes
es continua mostrant partidari d’un referèndum amb majories
properes al vuitanta per cent.
Els ciutadans cada cop trobem més difícil d’entendre que,
malgrat els resultats de les eleccions municipals, les eleccions
al Parlament i les eleccions a les Corts espanyoles, el Dret
d’Autodeterminació no hagi estat aplicat encara de manera
resolutiva. La consulta popular sobre la independència, que
es va celebrar entre 2009 i 2011, no ha trobat fins ara uns
representats capaços de donar sortida a les mobilitzacions
que reclamen votar lliurement sobre la independència. La
celebració d’un referèndum oficial i vinculant, que ja era
l’objectiu d’aquella consulta, va ser bescanviat pel 9N, un
procés participatiu sense conseqüències polítiques. Malgrat
que la població es va mostrar disposada a defensar els drets
civils i a desobeir les suspensions del Tribunal Constitucional,
el 9N va quedar reduït a una mobilització popular.

Davant la creixent situació de col·lapse que pateixen el
panorama polític català i l’espanyol des de la celebració d’aquell
procés participatiu, els sotasignats ens sentim obligats a exigir
la celebració d’un referèndum on quedi clar si el poble català
vol o no vol la independència. Creiem que ni la vida política
catalana ni l’espanyola no es normalitzaran fins que la societat
catalana no exerceixi el seu Dret a l’Autodeterminació. També
pensem que la via pactada amb l’Estat, explorada per diversos
partits, s’ha mostrat estèril. No es pot utilitzar el poble espanyol
per obstruir un referèndum que no li pertoca convocar, ni molt
menys es pot amenaçar els catalans amb repressions pròpies
d’altres èpoques que, a més, avui ja no es poden dur a terme.
Amb aquesta iniciativa, recollim una voluntat popular
majoritària de valor universal; basada en la democràcia,
la llibertat i el dret internacional. Considerem que la via
de les eleccions plebiscitàries s’ha mostrat poc clara, poc
útil i amb diversos problemes per substituir el referèndum
d’Autodeterminació. També creiem que és imprescindible
decidir el futur polític del país abans d’aprovar una constitució
en referèndum, per tal que no es deteriori l’expressió lliure
de la voluntat popular condicionant la independència al vot
favorable a un determinat text legal.
Entenem que seria un error defugir la responsabilitat de
posar l’actual Parlament al servei de convocar i de celebrar
un referèndum sobre la independència durant el 2017. Volem
remarcar que la celebració d’un referèndum és important molt
més enllà del resultat. L’Autodeterminació no només resoldrà
si Catalunya ha de continuar pertanyent o no al’Estat espanyol.
També resoldrà el reconeixement de Catalunya com a nació
al món i com a espai democràtic de decisió, al marge de la

relació que decideixi tenir amb Espanya. El referèndum és la
culminació dels esforços que aquest país ha fet des de fa trescents anys per recuperar la llibertat perduda per la violència.
Per adequar la nostra demanda al full de ruta que avui compta
amb la majoria al Parlament proposem la següent solució:
a) Que durant el 2017 s’aprovi la llei de transitorietat jurídica
amb els mecanismes de transició entre l’actual legalitat
espanyola i la nova legalitat de la República Catalana. I s’elabori
la regulació electoral del referèndum per garantir un procés
neutral, obert i plural.
b) Que tot seguit el Parlament convoqui i celebri un referèndum
d’Autodeterminació per al mateix 2017, amb independència
del que pugui dictaminar l’Estat Espanyol, emparat i sostingut
d’acord amb tot l’ordenament jurídic internacional.
En cas de victòria del Sí el Parlament procediria a declarar
formalment la independència i a informar-ne totes les nacions
del món. La transitorietat jurídica entraria immediatament en
vigor per posar en marxa el nou Estat.

http://elreferendum.cat/

