
 
Resolució sobre la Consulta 

 
 

Presentació 
 
Aquesta és la versió definitiva de la resolució que va ser presentada a l'assemblea general del 22 
de desembre del Procés Constituent. Allà es va acordar que, en base al debat realitzat, s'enviaria 
la versió definitiva (que recolliria algunes de les propostes expressades a l'assemblea general) a 
totes les assemblees locals i sectorials del Procés per ser discutida amb l'objectiu que, 
posteriorment, fos debatuda i, si s'escau, aprovada amb els canvis pertinents al grup promotor. 
 

** 
 
Després de l'establiment de la data i la pregunta de la consulta sobre la independència s'ha entrat 
en una nova etapa de la política catalana i espanyola. Previsiblement, les tensions institucionals 
s'incrementaran en els propers mesos davant la negativa del govern espanyol de cedir en la prova 
de força democràtica que suposa la consulta. 
 
La concreció de la consulta no ha estat com s'esperava. El calendari fixat la posposa en el temps 
molt més del que seria desitjable i raonable, i la formulació de la pregunta, tot i ser políticament 
inclusiva, afavoreix les confusions sobre el resultat i les polèmiques sobre la seva interpretació. Un 
resultat amb confusions no és un bon escenari per legitimar un procés polític tan complex com 
aquest. Tanmateix, garantir que se celebri la consulta és un repte democràtic bàsic d'aquesta nova 
fase. Perquè això sigui possible, la mobilització social i la pressió ciutadana són les variables més 
importants. No hi haurà consulta sense una ciutadania activada per impedir que el govern 
espanyol la prohibeixi i exigir al govern català que no es faci enrere. La pròpia consulta en sí ha de 
ser, també, un exercici màxim de democràcia, per això, considerem que les persones immigrades 
que viuen a Catalunya i estan desprovistes de drets de ciutadania, han de poder-hi participar. 
 
Aquesta mobilització haurà de ser el més unitària i àmplia possible a Catalunya i també haurà de 
buscar aliances i suports de tots els corrents democràtics de l'Estat espanyol que defensen 
l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble català i que comparteixen els objectius 
d'enderrocar l'actual règim polític que cada cop està més deslegitimat.  
 
Existeixen moltes opinions al sí dels sectors populars de la societat catalana respecte al debat 
sobre la independència. El repte que tenim és fer-les convergir en una orientació estratègica 
comuna que permeti aprofitar el potencial democràtic de l'actual context i fer que, més enllà de les 
preferències i les opcions de fons que cadascú tingui en el debat sobre la transició nacional, es 
pugui generar un ampli moviment a Catalunya per obrir un procés constituent que permeti definir 
quin model de societat volem.  
 
Perquè això sigui possible i el potencial democràtic i de canvi que ofereix l'actual situació política 
pugui anar fins al final amb totes les seves conseqüències, és necessari que la Consulta serveixi 
per trencar definitivament, i sense marge de dubtes, l'actual marc institucional. Això requereix una 
victòria del “sí” a les dues preguntes plantejades per la Consulta. Si aquesta és la voluntat 
expressada pel poble català, el repte que tindrem llavors és aconseguir que aquest anhel de 
ruptura i de canvi manifestat en la Consulta no s'aturi aquí i permeti obrir un procés constituent 
des de baix, democràtic i participatiu on el poble de Catalunya pugui decidir lliurement quin model 
de societat, d'economia i de país vol tenir. Seria un frau democràtic que el poble català pogués 
decidir si vol tenir un Estat independent o no i no pugui decidir sobre res més. Hem de poder 
decidir sobre tot allò que afecta les nostres vides, com per exemple: el pagament del deute, el 
sistema financer, el sistema de partits i el control dels càrrecs electes, els serveis públics com la 
sanitat o l'educació, el model energètic, el dret al propi cos, els drets de ciutadania, la política 
d'habitatge, la política cultural i els mitjans de comunicació, o la política exterior. En d'altres 
paraules: cal impulsar un procés constituent a favor de la majoria per canviar les bases de l'actual 
model de societat. La Consulta ha de ser només el començament i no un punt i final.  
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No és admissible que aquells partits polítics que, tot subordinant-se al poder financer internacional 
i nacional, aproven pressupostos que retallen els nostres drets i desmantellen els nostres serveis 
públics, parlin en nom del poble català i intentin relegitimar-se utilitzant el procés de transició 
nacional al seu favor. Per això, la qüestió nacional i la social han d'anar plegades. L'exigència que 
se celebri la consulta per la independència ha d'anar paral·lela al rellançament de les 
mobilitzacions contra les polítiques d'austeritat i les retallades per impedir que se segueixi 
empobrint la majoria de la població en benefici d'una ínfima minoria. No és només l'Estat de les 
autonomies el que està en crisi i esgotat. És tot un model econòmic, polític i social.  

El desenllaç d'aquesta situació no està escrit i la mobilització social dels propers mesos serà 
decisiva. 
 
 


