
      MOCIÓ SOBRE LA REALITZACIÓ D'UN REFERÈNDUM A CATALUNYA

Exposició de motius

En els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant de manera 
diversa i plural, però alhora inequívoca, una profunda convicció i una legítima voluntat 
de decidir sobre el nostre futur polític com a nació.

Aquesta exigència de reconeixement com a nació i del dret a decidir s’ha vingut
expressant de manera diversa a través de mobilitzacions socials els darrers anys, les
manifestacions massives de centenars de milers de persones els onze de setembre, diada
nacional de Catalunya, o la consulta popular del 9N de 2014 son una prova; a més
d'eleccions polítiques, acords del Parlament de Catalunya, tot utilitzant els mecanismes
que la democràcia posa a l’abast de la ciutadania.

Davant d’aquestes reivindicacions que són profundament democràtiques, la resposta del 
Govern espanyol en aquests darrers cinc anys ha estat no sols de rebuig, sinó de 
negativa total a obrir cap via de diàleg, n’és un exemple la negativa al traspàs de la 
competència per fer un referèndum i decidir de manera lliure i democràtica, al contrari, 
el PP ha utilitzat les reivindicacions de la gran majoria de la societat catalana com a 
arma política electoral per fiançar la seva estratègia de conflicte i guanyar així espai 
polític i electoral.

La negativa a parlar-ne i a buscar solucions ha provocat un bloqueig de les
reivindicacions democràtiques i nacionals de la majoria de la ciutadania de Catalunya i
de retruc s’ha convertit, juntament amb la corrupció i les polítiques d’austeritat que
castiguen a la majoria, en el principal factor de bloqueig de la governabilitat política
espanyola.

Per encarar aquesta situació esdevé fonamental que, malgrat les diferències existents
entre les diferents forces polítiques catalanes en relació a la forma d’organització
política de Catalunya i les diferències sobre la forma i el camí per assolir-los, siguem
capaços de posar més èmfasi en allò que ens uneix que en allò que ens separa.

En aquest sentit, sembla evident que el gran punt de trobada de les diferents posicions
polítiques que reivindiquem els drets nacionals de Catalunya i el dret a decidir, com a
forma de fer-lo efectiu, és l’exigència de la celebració d’un referèndum a través del qual
la ciutadania de Catalunya pugui pronunciar-se de manera democràtica sobre el seu
futur com a nació i sobre la forma d’organització política que considera més adequada
per Catalunya.

Tenim al nostre abast recents experiències internacionals que avalen aquesta manera 
democràtica de procedir, cal citar els casos d'Escòcia el 2014, Sudàn del Sud al 2011, 
Montenegro al 2006 o el Quebec al 1995, a més, existeixen en el marc jurídic actual 
mecanismes suficients com per fer viable aquest referèndum.



Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana a l’Ajuntament de La Llagosta
proposa els següents

ACORDS

Primer. Manifestar el compromís inequívoc de l’Ajuntament de La Llagosta amb la
resolució aprovada al Parlament de Catalunya que considera necessari impulsar des dels
partits polítics i les organitzacions socials aquelles iniciatives que permetin agrupar al
voltant de l’exigència de celebració d’un referèndum al màxim de forces polítiques,
organitzacions sindicals i socials, moviments i entitats veïnals i socials. I instar el
Govern a reconèixer i donar suport a la construcció d’aquest espai transversal de la
societat civil.

Segón. Ajudar en tot allò que sigui necessari des de l’Ajuntament de La Llagosta al que
té a veure amb la celebració d’un referèndum i la seva convocatòria, formulació i
organització, amb les màximes garanties d’inclusió per al conjunt de la societat
catalana, que estimuli la més àmplia participació i que cerqui el reconeixement previ de
la Unió Europea i la comunitat internacional, per tal que d’aquest referèndum se’n
desprenguin efectes polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat democràtica
expressada per la ciutadania. El referèndum ha de ser formulat amb una pregunta clara i
una resposta binària.

Tercer. Donar suport al Parlament de Catalunya perquè impulsi les iniciatives polítiques
i parlamentàries necessàries davant de l’Estat espanyol per possibilitar la celebració
d’un referèndum sobre l’opinió de la ciutadania de Catalunya en relació al nostre futur
polític com a nació. Si no és possible el pacte amb l’Estat, organitzar des de la
legitimitat estrictament catalana un referèndum vinculant sobre el futur polític de
Catalunya.

Quart. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.

La Llagosta, 13 de gener de 2017

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya


