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Autodeterminació
per decidir-ho tot

Referèndum?
...Quin referèndum?

E

l passat 9 de juny es va anunciar formalment el referèndum
d’autodeterminació que està previst que se celebri l’1 d’octubre.
Totes les catalanes del Principat estem cridades a participar i decidir
col·lectivament responent a la pregunta «Voleu que Catalunya
sigui un estat independent en forma de república?».

Malgrat la voluntat majoritària de la ciutadania d’exercir
aquest dret, encara hi ha sectors reaccionaris que el rebutgen i
opten per posar-hi impediments. És el cas del PSC de Cornellà,
encapçalat per l’alcalde Balmón, que el passat 12 de juny, quan
en una entrevista a Catalunya Ràdio era preguntat pel tema,
responia «Referèndum? No sé de què em parla». Un absolut
menyspreu i cinisme per la voluntat de bona part de la població
del nostre país i de la nostra ciutat. Totes les persones tenim dret a
la llibertat d’expressió i a fer públiques les nostres opinions, però
quan s’ostenta un càrrec públic com és el d’alcalde de Cornellà,
s’ha de fer des del respecte per totes les opcions polítiques.
Per això al ple municipal del mes de juny vam presentar una
moció de rebuig a aquestes declaracions contra el dret
a decidir del poble de Cornellà, contra la manca de respecte de
l’alcalde envers la població i perquè l’Ajuntament cedeixi espais
per a la celebració del referèndum si és necessari, a més de facilitar
els espais de debat adequats per garantir una representació
adient per a totes les opcions. L’únic grup que es va situar del
costat de la democràcia, del debat i del dret a l’autodeterminació
va ser ERC. El PSC i el PP van optar per presentar mocions
alternatives amb el suport de Ciudadanos, que no feien més que
cridar a l’acatament de la llei, per molt que sigui contrària a la
voluntat democràtica majoritària del poble. ICV-EUiA, per la
seva banda, va optar per abstenir-se del debat, limitant-se a dir
que se’n parla massa i que això no correspon als ajuntaments.
Nosaltres ho vam deixar clar: som una candidatura plural, amb
independentistes i federalistes, gent que defensa totes les
opcions possibles però amb una premissa bàsica: democràcia i
dret a decidir-ho tot. Que partits polítics com el PSC, el PP o
Cs defensin el no a la independència és totalment legítim. El que
no ho és tant és que es limitin a imposar aquesta opció sense un
debat plural i sense donar veu als cornellanencs i cornellanenques.
És evident que cal sortir d’aquest atzucac i que l’única
possibilitat és el referèndum. Reiterem la crida que vam fer
als regidors del PSC: si tenen por d’assumir les conseqüències,
els dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre posin-se en situació
tècnica de vacances. Nosaltres, com a responsables d’aquest
Ajuntament i amb les majories necessàries, convocarem junta
de portaveus i ple municipal extraordinaris, cedirem els espais
necessaris perquè a Cornellà es pugui votar i assumirem les
conseqüències que se’n derivin. No hi ha excuses.
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anunci de la futura convocatòria d’un referèndum unilateral i
previsiblement il·legal el proper 1 d’octubre de 2017, no es pot en cap
cas confondre amb un referèndum a l’empara de la llei vigent.
Nosaltres creiem que hi ha un problema d’encaix entre Catalunya i
la resta d’Espanya. Un problema que té profundes arrels i una causa
ben concreta: l’absència de diàleg entre els governs de Catalunya
i Espanya, que en els darrers cinc anys no ha fet més que agreujar
el problema. Però no hi ha solució unilateral, ni fora de la llei, per
a aquest problema. La majoria de la ciutadania a Catalunya
està d’acord en trobar una solució a través del diàleg, la
negociació, el pacte i la consulta. Un pacte que, des del nostre
punt de vista hauria de servir per aprofundir i enfortir l’autogovern de
Catalunya, en el marc d’una àmplia reforma constitucional.
Aquest pacte hauria de ser votat per la ciutadania de Catalunya i
de tota Espanya. Volem votar en el marc de la llei, és a dir,
amb garanties democràtiques. Una consulta o referèndum
acordat és del tot incompatible amb la unilateralitat que
practica el govern de la Generalitat.
Però la realitat és que no existeix una majoria social per iniciar un
procés unilateral d’independència. El 9 de novembre de 2014 ja es
va realitzar una consulta que no va produir cap canvi en les relacions
entre Catalunya i la resta d’Espanya; més enllà de les inhabilitacions
polítiques i la imatge internacional d’un govern paralitzat i en crisi.
Per tot això, el nostre posicionament és el següent:
—Constatar que no hi ha democràcia, ni Estat de Dret, sense
respectar la legalitat.
—Exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya que, en el cas que
demani la col·laboració d’aquesta institució, ho faci de forma oficial
respectant l’ordenament jurídic vigent pel que fa a les competències
assignades a l’administració i a l’autoritat electoral.
—Constatem que l’Ajuntament de Cornellà no és, ni pot ser cap
impediment perquè se celebri qualsevol convocatòria electoral
o consulta, ja que les facultats en aquesta matèria corresponen
únicament al poder executiu convocant, i en relació al seu
desenvolupament a l’administració electoral representada per les
delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral, tal com
preveu la LOREG.
—Manifestem el nostre respecte per qualsevol mobilització que
es pugui produir en relació a la defensa dels drets i llibertats de
expressió dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. En aquest sentit
l’Ajuntament vetllarà per garantir el bon funcionament amb la
finalitat d’enfortir la convivència i assegurar el profund respecte a
totes les expressions.
—Manifestem que l’èxit o fracàs d’aquesta proposta no es
pot transferir de forma irresponsable als ajuntaments,
per aquest motiu expressem la nostra preocupació per
la incapacitat del govern de la Generalitat i de l’Estat per
evitar aquesta situació de confrontació i expressar que la
via judicial no és el camí més idoni per solucionar-la.
Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat,
ens veiem per la ciutat!
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