Referèndum d’Independència
Preguntes i respostes

Declaració de Badalona sobre el RI
› No aprovació dels PRESSUPOSTOS
d'independència.

inflexió en el procés

 Els partits polítics no han estat capaços de mantenir la unitat
que sempre els hem reclamat.
 L’acord de governabilitat pactat al gener de 2016 queda en
entredit.
› El FULL DE RUTA que va sortir de les eleccions del 27 de setembre
ha quedat manifestament erosionat per la falta d’unitat política.

Declaració de Badalona sobre el RI
› Referèndum d’Independència
 la via més democràtica, legítima i efectiva per arribar a la
proclamació de la República Catalana
 recuperem la iniciativa política de la majoria independentista
 finalitzem el procés.
Pregunta:
Vols que l'ANC exigeixi a les institucions catalanes que
convoquin el poble de Catalunya a un Referèndum per DECIDIR
sobre la Independència?

No és un nou 9N
› El 9N es demanava una OPINIÓ. No es va plantejar mai com a
referèndum.
› El 9N inicialment es va plantejar com una consulta no vinculant que
havia d'emparar-se en la Llei de Consultes del Parlament de
Catalunya, dins del marc jurídic de l’Estat espanyol.

És un Referèndum
Aquest és un Referèndum en el qual es demana a la gent que prengui una
DECISIÓ. Estem parlant d’un procés decisiu que s’executarà immediatament.

Referèndumd’Independència
SÍ

Proclamació d’Independència immediata.

És un ACTE CLAR DE RUPTURA en relació al marc legal espanyol.
Ara trenquem o el procés s’allargarà molt.

El Referèndum ens uneix
› És l’únic punt en què es poden arribar a posar d'acord tots els partits
independentistes.
› Fins i tot una part dels sobiranistes (defensors del Referèndum però
no obertament de la Independència) podrien arribar a sumar-s’hi.
› La decisió és de la ciutadania directament, com a dipositària darrera
de la sobirania.
› El mecanisme més habitual per a que el poble es pronunciï sobre
aquestes decisions tan importants, que no poden ser delegades en
els polítics, és un Referèndum.

Ruptura i obediència a institucions del
país
› La

definició, convocatòria i realització del Referèndum
d’Independència implica OBEDIÈNCIA a l’ampli suport social que el
demana, i en cas de no fer-se pactat, RUPTURA amb el marc legal
espanyol.

› Existeix la possibilitat de fer-lo de forma consensuada amb l’Estat
espanyol sempre que s’hi avingui.

Com ha de ser el RI?
LEGÍTIM, REPRESENTATIU I VINCULANT
› Pregunta clara amb resposta SÍ / NO a favor de la independència.
› Campanya prèvia d’informació a la ciutadania.
› Dret al vot garantit.
› Sense coaccions i amb vot secret.
› Que els vots es comptin correctament.
› 50% + 1 a favor implica que el SÍ a la independència ha prosperat.

Voluntat política legítima del RI
› Ens el deixaran fer?
 El referèndum és un acte de sobirania que transcendeix la
legalitat constitucional espanyola. Forma part de la ruptura, es
pot basar en la nova legalitat catalana.

És, per tant, només una qüestió de VOLUNTAT POLÍTICA.

Legitimitat Parlamentària per convocar
› S’han mostrat a favor d’un Referèndum:
 83 dels 135 Diputats al Parlament de Catalunya
 Aquests Diputats són fruit de 2.334.121 vots.
 57% del total
 Majoria independentista al Parlament de Catalunya.

Legitimitat suficient per a convocar el Referèndum d’Independència.

El RI aporta legitimitat suficient?
› Des del 27S que ja tenim suficient legitimitat per procedir a canviar la
legalitat espanyola per la catalana.
› Un resultat favorable a la independència en el RI, tal com el plantegem, és
legitimitat suficient per proclamar la independència. Fer una declaració
unilateral d’independència (DUI) també està suficientment legitimat, com
va confirmar la Cort Internacional de Justícia en aquest document respecte
a Kosovo.
› Un cop proclamada la independència, podem començar a comportar-nos
com un país normal, i debatre quina Constitució i quin model de país
volem.

Altres consideracions
› El Referèndum d’Independència no pactat es reivindicarà el
proper 11 de setembre.
› Tant un referèndum d’una futura Constitució catalana com una DUI
presenten dificultats tècniques i jurídiques iguals o superiors al RI i
sense tenir tant de suport social.
› El RI era i continua sent el millor desllorigador: suposa una
acceleració per aconseguir la independència, ja que es pot fer molt
abans que un referèndum constitucional.

