A Sant Celoni i la Batllòria
treballem per la independència

Som davant l’última diada sota Espanya.
Inscriu-te als busos que surten des de Sant Celoni

SÍ

DEFENSAR EL

REFERÈNDUM
ÉS DEFENSAR LA

DEMOCRÀCIA

DEFENSAR LA INDEPENDÈNCIA
ÉS DEFENSAR L’OPORTUNITAT DE
CONSTRUIR UNA SOCIETAT EN QUÈ
TOTHOM PUGUI VIURE DIGNAMENT
El govern ha convocat pel al proper 1 d’octubre
un referèndum d’autodeterminació perquè la
ciutadania decideixi si vol que Catalunya continuï sent una comunitat autònoma de l’Estat
espanyol o bé que esdevingui un Estat independent. Malauradament, la convocatòria del
Esdevé incomprensible que el govern espanyol negui la democràcia per dilucidar un assumpte en
què el 80% dels catalans i catalanes sostenen que s’ha de resoldre
a través de la celebració d’un referèndum. Una aposta molt majoritària que contrasta amb el blindatge rocós del govern espanyol.
Una actitud també que se situa
als antípodes de l’adoptada, per
exemple, pel govern de la Gran
Bretanya, que els últims anys ha
sotmès a votació popular dos assumptes d’important rellevància
política: la independència d’Escòcia (fallida) i la sortida de la
Unió Europea (exitosa). O el cas
d’Itàlia, en què el primer ministre, Mateo Renzi, va sotmetre a
referèndum la modificació de la
constitució. La ciutadania s’hi
va oposar i Renzi va dimitir automàticament.

referèndum i la posterior celebració no compta
amb el suport ni l’aval de l’Estat espanyol. No
només això, sinó que el govern d’Espanya ha
manifestat que farà tot el possible, sense excloure cap opció, per impedir que el referèndum es celebri.

allò normal seria que arreu del país
es discutissin les raons del sí a favor de la independència i les del
no. Un debat obert en què tothom
pogués posicionar-se lliurement
sobre una opció o l’altra fins el dia
de la votació.

El primer
debat que s’obre, derivat
de la relació entre
Catalunya i Espanya, és
democràtic

Malgrat que ens pesi, en el nostre cas, això no és així. Per això,
i en paral·lel al debat al voltant
de les dues opcions que obre el
referèndum -si es vol o no que
Catalunya esdevingui un Estat
independent- els catalans i les
catalanes haurem de treballar plePer tant, el primer debat que gats per garantir-ne la celebració
s’obre, derivat de la relació entre (en contra de la voluntat del goCatalunya i Espanya, és democrà- vern espanyol d’impedir-lo). La
tic. Un assumpte de democràcia que defensa democràtica del refeho és a conseqüència del bloqueig rèndum suposarà posicionar-se
espanyol. D’ara fins l’1 d’octubre, al costat de les institucions ca-

talanes, dels representants polítics escollits democràticament, i,
també i sobretot, sortir al carrer
pacíficament per defensar que
la democràcia (l’exercici del dret
d’autodeterminació) no és pot limitar i, molt menys, prohibir.
Una premissa que adquireix més
força encara en el context actual de devaluació progressiva de
la política, dels que l’exerceixen
(els polítics) i de les institucions de govern. La desconfiança
de la gent cap a la política no es
reverteix limitant la participació
democràtica de la ciutadania,
sinó tot el contrari. Ho certifica,
per exemple, el debat generat
al voltant de la Unió Europea
després de la sortida de la Gran
Bretanya de l’organització. Més
enllà d’altres consideracions
polítiques, el consens general al
voltat del futur de la Unió Europea passa per democratitzar-la.
No fer-ho, l’aboca a la dissolució. Tres quarts del mateix en el
cas de l’Estat espanyol; no permetre la celebració del referèndum el posiciona en una situa-

ció perdedora a Catalunya, però
també en l’àmbit internacional.
Si el bloqueig del govern espanyol a l’hora de permetre la celebració d’un referèndum d’autodeterminació a Catalunya genera
un debat al voltant de la democràcia, el sí a la pregunta de si
volem que Catalunya esdevingui
un Estat independent, planteja
l’interrogant sobre quines circumstàncies permeten avui, en
el cor de la Unió Europea, obrir
la possibilitat de construir una
societat més justa, en què les
desigualtats, en comptes de
créixer (com passa ara), disminueixin.
La independència i, en conseqüència, la construcció d’un
nou Estat, esdevé l’única possibilitat que permet repensar el
model de societat. En un futur
immediat no s’albira cap altra
oportunitat política que permeti
reconstruir de dalt a baix el que
ara tenim.
Per tant, d’ara a l’1
d’octubre, tenim,
primer, el repte de
defensar la democràcia, la qual cosa
significa garantir
la celebració del
referèndum d’autodeterminació en
contraposició a la
negativa del govern
espanyol, i, segon,
aconseguir que
guanyi el sí, perquè
aquesta opció és
la ens obre l’oportunitat de treballar
per aconseguir una
societat en què
tothom pugui viure
dignament.

El sí a la independència obre les
portes a encetar un procés constituent que desemboqui en l’aprovació d’una constitució que fixi
unes institucions polítiques democràtiques (al màxim); que garanteixi els drets socials (treball,

El sí a la independència
obre les portes a encetar
un procés constituent
que desemboqui en
l’aprovació d’una
constitució

mica oberta el 2008, ningú no
dubte que només tenen futur les
societats mínimament cohesionades, en què tothom tingui
la possibilitat de viure una vida
digne. Les temptatives adoptades fins ara per aconseguir-ho
han fracassat i la independència
esdevé una oportunitat. Sí, una
oportunitat, que no és el mateix
que una certesa. Però, les oportunitats, en aquest cas política,
no es poden deixar desaprofitar,
perquè tornar a la situació d’origen, sempre hi som a temps.
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sanitat, educació, habitatge i assistència en la vellesa); que democratitzi l’economia; i consolidi
un model cultural substantiu i crític a l’abast de tothom. Perquè
aquesta és la raó principal que
justifica convertir Catalunya en
un Estat independent; millorar el
benestar de tothom, més enllà de
qüestions identitàries.
Després de la greu crisi econò-
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