ACORD NACIONAL PEL REFERÈNDUM
ACORD NACIONAL PER LA CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM SOBRE
EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA

1. CONTEXT I JUSTIFICACIÓ.
La sol·licitud presentada pel Parlament de Catalunya davant el Congrés
dels Diputats, l’abril de 2014, de traspàs a la Generalitat de la capacitat
d’organitzar un referèndum a Catalunya per la via de l’article 150.2 va
ser àmpliament rebutjada. Malgrat aquell rebuig, el poble català va
continuar exigint la celebració del referèndum i l’acció reivindicativa,
concretada en un procés participatiu en forma de consulta el 9 de
novembre de 2014, va obtenir un ampli suport popular.
Al llarg d’aquest període, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir va jugar un
paper fonamental per aconseguir la suma i el consens de molts sectors
polítics, econòmics, socials i culturals.
Després del 9N aquest moviment ampli i unitari es va esquerdar en
aparèixer dues estratègies diferenciades: la dels qui consideraven
superada la reivindicació del referèndum i varen defensar que les
eleccions del 27 de setembre de 2015 tenien un caràcter plebiscitari
equivalent al referèndum, i la dels qui continuàvem reivindicant un
referèndum per considerar que unes eleccions al Parlament de
Catalunya no el podien substituir. La primera opció va guanyar les
eleccions al Parlament de Catalunya; la segona vam quedar com a
primera força a Catalunya a les eleccions generals espanyoles.
Les eleccions generals espanyoles del 20 de desembre de 2015 han
obert una nova etapa, de final incert, però diferent de l’anterior que va
estar sempre marcada per l’immobilisme. En tot cas, dos fets són
inqüestionables: la pèrdua de majoria absoluta del PP i la presència al
Congrés dels Diputats de prop d’un centenar de diputats i diputades que
defensen de forma explícita el dret a decidir i la celebració d’un
referèndum a Catalunya. És cert que les dificultats per aconseguir
l’objectiu continuen sent enormes, però ara o després d’unes
hipotètiques noves eleccions, les possibilitats s’han incrementat. I el
PSOE, que es continua resistint a acceptar la celebració del referèndum,
ha vist com dins seu, i dins el PSC, tornen a sorgir veus que el reclamen.
Significatiu ha estat també, des d’aquest punt de vista, la victòria del
sindicalista català defensor del dret a decidir, al Congrés estatal de
l’UGT. Les coses a l’Estat espanyol s’estan movent.
D’altra banda, les dificultats per portar a terme la desconnexió unilateral
de Catalunya el setembre de 2018, prevista en el programa de Junts pel

Sí, són cada vegada més evidents. I dins el món de l’independentisme
unilateralista han sorgit veus que reclamen una reflexió que vol posar de
nou de manifest el valor polític de la reivindicació del referèndum.
Sembla, doncs, que existeixen les condicions per superar les divisions
produïdes els darrers temps dins els partidaris del dret a decidir que,
segons les enquestes, continuem sent una àmplia majoria del poble
català.
No es tracta de tornar enrere i tornar a activar el Pacte Nacional pel Dret
a Decidir. Es tracta d’impulsar un nou moviment polític i cívic, més ampli
encara –si és possible-, que extregui conclusions de tot el que ha passat
i dibuixi un nou full de ruta el més unitari possible per exigir amb força,
dins i fora de Catalunya, i dins i fora de l’Estat espanyol, la celebració del
referèndum. I fer-ho des de la convicció que Catalunya és un sol poble i
que la majoria de la població exigeix el referèndum.
Els exemples d’Escòcia i el Quebec, malgrat tractar-se de realitats
polítiques i jurídiques diferents a la catalana, ens mostren el camí per
aconseguir que la reivindicació del poble català sumi suports realment
significatius de la comunitat internacional. I un ampli moviment polític i
cívic que posi en primer terme aquesta reivindicació democràtica pot
construir aliances que fins ara ens han mancat.
2. OBJECTIUS.
L’objectiu fonamental de l’Acord pel Referèndum és aconseguir la
celebració d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, acordat
amb el govern espanyol i celebrat de forma legal.
El referèndum no podria tenir caràcter vinculant des del punt de vista
jurídic però hauria de ser políticament vinculant per als Parlaments i els
governs espanyols i catalans, que es comprometrien a respectar la
voluntat del poble català lliurement expressada i a adoptar les iniciatives
jurídiques necessàries per portar-la a terme.
La pregunta hauria de ser pactada entre el govern espanyol i el govern
de la Generalitat. I, lògicament, la campanya hauria d’assegurar
l’expressió igualitària de totes les posicions als mitjans públics de
comunicació.
3. ORGANITZACIÓ I INTEGRANTS.
Hauria de ser un tipus d’organització en forma de Taula el més oberta i
participativa possible.

Els partits integrants haurien de ser els que històricament han donat
suport al dret a decidir i a la celebració del referèndum, més enllà que el
seu objectiu sigui la independència, un altre estatus diferent, o no
vulguin pronunciar-se ara sobre l’opció que defensarien. En aquest sentit
seria important treballar per aconseguir la màxima implicació de sectors
socialistes. I caldria sumar-hi partits polítics nous que no havien format
part del Pacte Nacional pel Dret a Decidir (com Podem, Guanyem o
candidatures municipalistes diverses).
Però també haurien de tenir-hi un paper preponderant les organitzacions
representatives dels agents socials (sindicats i empresaris), del
moviment veïnal, de les universitats, dels col·legis professionals, del
moviment feminista, de les entitats culturals, del moviment ecologista i,
lògicament, també les organitzacions que han impulsat el moviment
sobiranista (ANC i Òmnium Cultural).
Tanmateix haurien de jugar un paper destacat els ajuntaments,
representats per l’FMC i l’ACM, amb un lloc específic per a l’Ajuntament
de Barcelona, atesa la seva importància com a capital de Catalunya.
El funcionament s’hauria de basar en la recerca del consens, a l’estil de
les formes d’actuar que va adoptar l’Assemblea de Catalunya els darrers
anys del franquisme, i, en darrer terme, a partir d’un amplíssim contingut
democràtic que permetés legitimar les decisions.
La cara visible de l’Acord hauria de ser col·lectiva, amb una direcció
plural i paritària.
4. TASQUES PRIORITÀRIES.
4.1. Negociació amb l’Estat espanyol per poder fer efectiu el
referèndum, acompanyant les iniciatives del Parlament i el govern de
la Generalitat.
4.2. Impulsar la mobilització ciutadana a Catalunya en defensa del
referèndum, enfortint la seva explicació entès com a mostra de
radicalitat democràtica.
4.3. Estendre a tot l’Estat espanyol la idea que la sortida al conflicte
actual és la celebració del referèndum, cercant complicitats arreu
dels territoris de l’Estat entre els partits polítics, les organitzacions de
la societat civil i la ciutadania en general.
4.4. Impulsar l’explicació de la necessitat del referèndum arreu
d’Europa i del món, com a sortida democràtica possible a un greu
conflicte massa temps enquistat. Possible: Creació d’un grup de

treball de totes les forces polítiques signants de l’Acord per impulsar
la campanya d’explicació de forma conjunta.
4.5. Convidar personalitats de prestigi mundial a visitar Catalunya per
conèixer la nostra reivindicació. Possible: Creació d’un Comitè
internacional pro-referèndum a Catalunya.
Totes aquestes tasques s’haurien d’impulsar superant els errors comesos fins
ara: no es tracta de buscar suports per la independència, sinó de buscar
suports per poder fer el que el poble d’Escòcia ja ha fet i, alhora, oferir una
imatge plural i oberta, que cerqui les complicitats de les famílies polítiques
europees i mundials, a partir de les connexions que pugui aportar cada força
política catalana i el suport de sindicats, universitats, ONGs, etc. d’Europa i del
món.
Aquesta forma d’actuar hauria de comportar la coordinació de les iniciatives de
les forces polítiques signants de l’Acord Nacional, lluny d’afanys de
protagonismes estèrils, a les institucions: al Parlament de Catalunya, al
Congrés i al Senat espanyols, al Parlament Europeu i a les administracions
locals catalanes.
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