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Dret a decidir Si la societat empeny, guanyarem
Dret a decidir 14 vegades NO Oriol Junqueras Una pregunta clara i explícita

Pere Aragonès Pressupostos socials per un país en transició
Entrevista Marc Sanglas, diputat al Parlament de Catalunya per ERC

14 DE DESEMBRE, 18:00 h

AUDITORI FÒRUM (BARCELONA)

Les properes setmanes seran
decisives per a què el 2014 els
catalans celebrem una consulta
sobre la independència que, de
forma clara i inequívoca, doni la
veu i el poder al poble de Catalu
nya per a que decidim, junts, el
nostre futur.

Des de fa mesos la mobilitza
ció ciutadana ha empès amb força
el procés per a la celebració de la
consulta i per a assolir la inde

pendència de Catalunya i des d'Es
querra Republicana treballem colze
a colze amb la societat civil als
barris, a les viles, pobles i ciutats
dels nostre país per assolir a
quests objectius.

En aquests moments decisius
tots els qui defensem que votar és
la via per a dirimir el debat social i
nacional al nostre país i que la ce
lebració d'una consulta sobre la in
dependència és quelcom just i ne

cessari, hem de fer sentir la nostra
veu per a garantir que el procés
avança amb força i de manera
clara i nítida.

És per això que des d'Esquer
ra Republicana estem organitzant
un gran acte de reivindicació de la
consulta i del nou país que junts
volem construir per al dissabte 14
de desembre a les 18h a l'Auditori
del Fòrum a Barcelona. Comptem
amb la teva participació.

VOTAR ÉS LA VIA

ORIOL JUNQUERAS
MÀRIUS SERRA

JOSEP MARIA TERRICABRAS
PEYU

SANTIAGO VIDAL
ADA PARELLADA

JUANJO PUIGCORBÉ
JOSEP MARIA MAINAT

EMPAR MOLINER
PEP SALA

TOTS PER UN #NOUPAÍS



A mesura que s'apropa la
concreció de la data, i la pregun
ta a fer, es multipliquen els ner
vis i els tremolors de cames.
Allò que hem anomenat «procés»
travessa un moment complicat
que amenaça amb paralitzar allò
que és fruit d'un clam popular
sense precedents. I davant d'a
questa conjuntura cal recordar,
un cop més, que el motor, artífex
i protagonista de l'emancipació
nacional és el poble de Catalu
nya. Sense la pressió ciutadana
–concretada en la gegantina mo
bilització de l'11 de setembre de
2012 i en la força i il∙lusió que
va exhibir fa dos mesos el país
en la Via Catalana cap a la inde
pendència– no seríem on som.

En la centralitat de la políti
ca catalana s'ha situat el dret a
decidir, traduït en una consulta
per a l'any 2014, d'acord amb el
pacte que van signar CiU i ERC a
l'inici de legislatura. Un pacte
que és el fruit de l'exigència de
la societat catalana, que va tenir
un clar reflex en els resultats
electorals de les eleccions de
novembre de 2012. El mandat
popular és inequívoc, per molt
que hi hagi qui ha provat d'ai
gualirlo o senzillament de silen
ciarlo.

Només si la societat em
peny mourà la majoria parla
mentària cap a una pregunta
clara i concreta. Només si la so
cietat empeny es permetrà a la

ciutadania votar sobre el seu
desig de viure en una Catalunya
independent. Només si la gent
fa sentir amb força i constància
la seva veu, només si és cons
cient del seu paper protagonista,
només si deixa clar a tothora
què desitja, només així guanya
rem. El repte és difícil i enfront
tenim un Estat espanyol que farà
tot el possibe per evitar posar
data a la democràcia per impedir
que els ciutadans puguin votar,
amb la complicitat d'un estabi
lishment «patri» que ha viscut
molt bé tots aquests anys. Ara
bé, mai com ara ho havíem tin
gut tant a tocar i havíem estat
conscients que podem guanyar. I
podem guanyar, ho sabem tots.
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Dret a decidir

Si la societat empeny, guanyarem
Mai com ara ho havíem tingut tant a tocar

Des del 2012 al Congrés dels
Diputats i al Senat s'ha proposat
que l'Estat permeti fer un re
ferèndum d'autodeterminació i
que negociï amb la Generalitat.
En 14 ocasions s'ha ofert diàleg
i en 14 ocasions han dit «NO».

1. 24 juliol 2012
Proposició de Llei sobre convo
car referèndums consultius.
2. 17 octubre 2012
Proposta per transferir a la Ge
neralitat les facultats per convo
car consultes populars.
3. 31 d'octubre 2012
Alfred Bosch pregunta a Rajoy:
«¿Está usted a favor de la inde
pendència de Catalunya?».
4. 20 novembre 2012
Amaiur pregunta l'opinió del Go
vern sobre permetre referèn

dums d'autodeterminació.
5, 20 novembre 2012
Amaiur pregunta sobre els
estàndars democràtics fixats per
la UE a un referèndum d'autode
terminació.
6. 12 febrer 2013
Proposició de Llei per permetre
el dret d'autodeterminació dels
pobles.
7. 21 febrer 2013
Proposta de resolució perquè
l'Estat respecti la convocatòria
de consultes o referèndums.
8. 21 febrer 2013
Instar el govern espanyol a ne
gociar la celebració d'un referèn
dum.
9. 21 febrer 2013
Proposta per permetre que les
CA puguin convocar referèndums
sense autorització estatal.

10. 21 febrer 2013
Proposta per iniciar diàleg amb
la Generalitat per fer la consulta.
11. 18 juny 2013
ERC pregunta al Senat si el Go
vern espanyol permetrà l'exercici
del dret a decidir a Catalunya.
12. 2 juliol 2013
ERC pregunta al Congrés: «¿Va a
permitir que votemos, sí o no?».
13. 14 setembre 2013
Carta del President Mas per
abordar el diàleg i la negociació
que permetin celebrar una con
sulta al poble català.
14. 8 octubre 2013
Proposta sobre el dret a l'auto
determinació.

Totes aquestes propostes de
diàleg han tingut una resposta
negativa.

Dret a decidir

14 vegades «NO»
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Oriol Junqueras

Alguns vaticinen que Esquerra
Republicana es quedarà sola de
fensant una pregunta clara amb
resposta explícita. Obliden, però,
que també hi ha una gran part de
CiU i d'ICV, molts socialistes, la
CUP, l'Assamblea Nacional Catala
na, Òmnium i m'atreveixo a dir que
la majoria sinó tots els que van
participar a la Via Catalana, que
entenen que cal preguntar sobre
allò que tothom sap: la inde
pendència de Catalunya.

Perquè és el sentit comú, per
què és la pràctica habitual en els
altres casos de referèndums que
s'han celebrat en el darrer segle el
que justifica fer una pregunta clara
i inequívoca, que es respongui
amb un sí o un no. Sense anar
més lluny, com la pregunta que
es farà en el referèndum

d'Escòcia, pactat amb el Regne
Unit: "Should Scotland be an inde
pendent country?"

Els que estaran
sols, doncs, són
alguns vells i
nous establish
ments, que vo
len imposar
preguntes arbre,
gens clares i
poc explícites.
Els que cada
cop tindran
menys
su

port són els representants dels
interessos creats, els sectors re
gulats que sota l'escalf de l'Estat

espanyol esquiven la crisi, i que
volen imposar preguntes en

revessades de les quals
seria impossible interpre
tarne el resultat.

Amb la convicció d'es
tar al costat de la gent, vo
lem ser i serem el soci
més fiable del poble de
Catalunya.

Una pregunta clara i explícita

Pere Aragonès

Els pressupostos de 2014
han de ser els darrers de la Ca
talunya autonòmica. La crisi ha
afectat intensament les finances
de la Generalitat, sumantse al
dèficit fiscal estructural que pa
teixen els nostres conciutadans,
deixant poc marge a les nostres
institucions per poder oferir els
pressupostos que necessita la
societat catalana. Davant d'a
quest escenari, ERC ha negociat
uns pressupostos amb un doble
objectiu: aprofitar l'escàs marge
tributari i competencial per tal
que siguin el més justos possi
bles i preparar el país per can
viar el marc polític.

En l'àmbit dels ingressos,
els pressupostos incorporen me
sures per tal que qui més té
contribueixi més a aturar les re

tallades. El marge és petit, però
necessari, esperant a poder re
captar i decidir sobre tots els im
postos. Aquest esforç serveix

per tal que, per primera vegada
des de 2010, no hi hagi noves
retallades sobre el conjunt de la
despesa pública.

Entenem que cal aturar les
retallades. El 2014, doncs, no
continuarà l'espiral de reducció

de la despesa dels anys ante
riors. Addicionalment, s'ha fet un
esforç per prioritzar encara més
en termes percentuals en les
polítiques socials i significativa
ment s'incrementen les dota
cions per a la Renda Mínima
d'Inserció, beques menjador, aju
des al lloguer d'habitatge i es
crea un programa de suport al
Tercer Sector social per comba
tre la pobresa infantil.

Uns pressupostos de
resistència per afrontar un any
de transició. En paral∙lel a la tra
mitació pressupostària, hi haurà
la concreció de la data i la pre
gunta de la consulta d'autode
terminació, perquè no hi haurà
un bon pressupost fins que no
tinguem les eines d'un Estat in
dependent.

Pressupostos socials per un país en transició

“No hi haurà un bon
pressupost fins que

no tinguem les
eines d'un Estat

independent”
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En què s'ha avançat en aquest
any que dura el procés indepen
dentista? Es podria haver anat
més ràpid?

S’ha avançat en consciència so
cial, i el ritme del procés, adequat,
ha permès incorporar persones
que estaven allunyades ideològica
ment del procés, però aquest anar
fent sense aturarnos i els missat
ges en positiu ha fet que passes
sin a posicions independentistes,
cal dir que la posició intransigent i
agressiva del govern espanyol
també ens ajuda.

Com pot reaccionar el govern de
l'Estat espanyol quan tinguem da
ta i pregunta de la consulta? I la
societat espanyola en general?

El Govern espanyol embogirà i pot
tenir pretensions de suspensió de

l’autonomia, però seria tant com
un cop d’estat contra la Generali
tat de Catalunya, no s’ho pot per
metre pel seu desprestigi. I la
societat espanyola els més contra
ris criden molt i tenen mitjans de
comunicació, però a la llarga aca
baran acceptant la realitat

Tenim una alternativa al calaix: la
declaració unilateral d'indepen
dència (DUI). Quina és la que ens
convé més?

Com a demòcrates qualsevol deci
sió avalada directament per les ur
nes ens enforteix i aquest hauria
de ser l’objectiu, la consulta, per
la seva força a nivell internacional,
però si s’arriba a una situació de
bloqueig per part del govern espa
nyol caldrà prendre decisions en
aquesta línia, i que també han es
tat reconegudes i avalades pels tri

La frase: «És la força del poble la que està empenyent aquest procés. I hem de se
guir units per assolir el nostre objectiu», Carme Forcadell (ANC)

Marc Sanglas
En Marc Sanglas és diputat al Parlament de Catalunya per ERC i Secretari de Política Municipal. És advocat
llicenciat en dret per la UAB.

Edat: 42 anys.
Professió: Advocat.
Aficions: Descobrir el país, especialment els seus paisatges.
Una cita: «Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer».

Josep M. Terricabras: Hora important per Catalunya. ERC
em demana un pas endavant i em sembla que l'he de fer.
Per això accepto ser candidat al Parlament Europeu.

Elisabet Nebreda: Els hi podran treure la senyal, però ja no
els hi treuran ni la dignitat ni el coratge. Ànims!!
#RTVVnoestanca #sompaïsoscatalans

Eduard Voltas: Per què només ERC i CUP ens han dit als
ciutadans quina pregunta volen? Per què la falta de trans
parència de la resta? Som majors d'edat!

bunals internacionals. Val a dir que
el procés escocès des d’aquest
punt de vista ens ajuda molt, per
què demostra fins a quin punt el
govern espanyol no respecta uns
mínims democràtics.

Què ens demana la comunitat
internacional per reconèixer la le
gitimitat democràtica d'aquest
procés? Caldrà un mínim de parti
cipació?

La comunitat internacional demana
coses que ja complim, un debat
social ampli, on totes les posi
cions tinguin capacitat de tenir
veu, i que aquest debat es faci en
un marc pacífic, hem donat prou
mostres de tot plegat. Pel que fa
als mínims, i seguint els patrons
internacionals aquesta hauria de
superar el 50% però no hi ha cap
regulació en aquest sentit.

Vist al Twitter Segueixnos! @ERC_Solsones




