
Argumentari sobre l'abstenció a la Proposta de Llei per demanar a 

l'Estat que transfereixi a la CAC la competència exclusiva de l'Estat 

referent a la convocatòria de referèndums 
 
La CUP s’abstindrà en la votació que tindrà lloc la setmana vinent al ple d’aquest dijous en 
relació a la via 150.2. Aquest és l’argumentari que hem elaborat des del Secretariat Nacional, 
en col·laboració amb l’Oficina Tècnica Parlamentària, que oferim a les Assemblees Locals i 
Territorials. 
 

1) La CUP ha deixat clar en cada reunió i en cada intervenció pública que no és partidària 
d'anar a demanar permís a Madrid. La llibertat no es demana a aquell que no te la 
vol donar , sinó que s'exerceix. La posició majoritària al Principat de Catalunya és 
clara. I la negativa de l’Estat espanyol i dels seus responsables (que tothom coneix i és 
compartida per tot l'aparell de l'Estat, incloent PSOE i PP) també ho és. Aquesta 
negativa no respon a una qüestió de forma de la tramitació, sinó que és pròpia de la 
naturalesa de l'Estat. Tot i així, podem entendre que hi hagi partits polítics que 
necessitin una última i clara negativa/bloqueig de l'Estat en seu parlamentària. Per això 
ens abstindrem en la votació al Ple del Parlament . 

 
2) Tant en el procés de fixar data i pregunta, com en el procés per enviar la petició a 

Madrid, la CUP s'ha compromès a acompanyar cada pas, amb la posició crítica que 
convingui, i sobretot a vetllar pels tempos i no dilatar cap decisió 
innecessàriament , amb l’objectiu de no donar cap excusa a cap partit perquè el 
procés cap a la convocatòria de la consulta sobre la independència s'aturi 
innecessàriament. És per aquest motiu que vam signar l'entrada a tràmit de la proposta 
que es vota dijous i per això hem signat la convocatòria d'un Ple extraordinari per parlar 
de la petició a Madrid de celebrar la consulta. 
 

3) Quan se'ns va preguntar, la CUP va defensar la via més ràpida per enviar la petició a 
Madrid: una PNL (una Proposició No de Llei) que poguessin entrar els tres partits amb 
representació al Congrés espanyol dels Diputats i que es pogués resoldre el mes de 
febrer. ICV ha defensat el contrari: una Proposició de Llei que fos el Parlament mateix 
qui l'enviés a Madrid. Via lenta i amb riscos. CiU i ERC estaven en principi d'acord amb 
nosaltres, però finalment, a l’igual que amb la formulació de la pregunta, són  les 
posicions de ICV i de Duran i Lleida les guanyadore s, unes posicions favorables a 
dilatar el procés i a allunyar-ne la gent de la seva resolució. 
 

4) De les tres vies possibles per dur la petició a Madrid s'han triat les dues que nosaltres 
no defensàvem. El nostre únic criteri per ser a les reunions de CiU, ERC, ICV-EUiA 
per parlar de la petició a Madrid era accelerar els  temps polítics. És obvi que no 
hi hem reeixit , ja que se’n va començar a parlar a l'octubre i fins el gener no s'ha 
desbloquejat. Volem recordar que si s’ha dilatat el procés ha estat per culpa de CiU  
i d’ICV . 
 

La petició podia tenir forma de proposta política (Proposición No de Ley, debat i votació 
al Congrés) o de proposta legislativa (Proposición de Ley, debat de totalitat i votació 
sobre la seva acceptació a tràmit legislatiu al Congrés). En els dos casos es creia 
convenient passar-les a votació prèvia pel Parlament de Catalunya. Així doncs, hi havia 
dues formes (PNL i PL): la primera provocava un debat polític al Congrés i es tancava 
amb la mateixa votació. El segon format córre el risc, si el PP ho volgués, de votar a 
favor l'acceptació a tràmit de la Proposición de Ley i així poder retenir dos anys la 
petició en "tràmit legislatiu", cosa que de cara a l'estranger podria ser determinant, ja 
que donaria ales a un possible argument per part de l’espanyolisme: "No hemos dicho 



que no, lo estamos hablando, no tiene sentido la convocatoria unilateral por parte de la 
Generalitat". 
 
També hi havia dues vies sobre la taula: o bé que els grups parlamentaris de CiU, IU-
ICV i ERC ho presentessin a Madrid, o bé que, en el cas de la PL, el Parlament de 
Catalunya ho votés i ho elevés al Congrés dels Diputats, que té una finestreta per a 
propostes de llei que fan els parlaments autonòmics. Finestreta que té una cua 
d'espera insaltable i que arriba fins novembre de l'any vinent. En tot cas, una dilatació 
innecessària per acabar obtenint un no pràcticament inevitable. 

  
La CUP, doncs, s'abstindrà en el proper Ple extraordinari: 
 

• Perquè no entenem que s'hagi de demanar a Madrid permís pe r exercir la 
democràcia  

• Perquè la fórmula triada com a Proposición de Ley obre la possibilitat que el 
Congreso de los Diputados admeti a tràmit la propos ta i la dilati durant anys  

• Perquè ens hem compromès a impulsar i acompanyar cada pas que es faci en la 
direcció de la convocatòria unilateral d'un referèndum sobre la independència i a 
combatre les maniobres que posin en risc aquesta co nvocatòria , mantenint la 
coherència pròpia de l'esquerra independentista. 
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