EL COMPROMÍS DE LES INSTITUCIONS DE
LA GENERALITAT AMB LA INDEPENDÈNCIA
Les eleccions del 14 de febrer han de suposar un canvi d’etapa i encetar un nou impuls al
procés d’independència. Cal que el 14-F es revalidi i reactivi la majoria independentista al
Parlament i aquesta doni lloc a un govern fort, nítidament independentista. Aquest nou impuls
cap a la independència només serà possible si a la Generalitat hi ha un govern plenament alineat
amb la resta d’actors socials i institucionals de l’independentisme, i en plena sintonia amb la
majoria social del país, autèntic subjecte de qualsevol procés polític democràtic.
L’experiència del 2017 i la impossibilitat posterior de restituir els càrrecs cessats i les
competències arrabassades per l’aplicació del 155, han posat de manifest les limitacions de les
institucions catalanes per dur el país a la independència. El futur del país ha d’estar en mans
de la ciutadania i no pot dependre només d’unes institucions intervingudes i fèrriament vigilades
per uns poders de l’Estat activament hostils envers els drets i les llibertats del poble de Catalunya.
Aquesta vegada cal fer les coses de manera diferent i millor. Si volem reeixir en aquesta nova
fase del procés d’independència, caldrà distingir bé el paper de les institucions autonòmiques,
per una banda, i del Consell per la República, per l’altra. D’una bona governança des de la
Generalitat en depèn el progrés, la cohesió, el benestar i la sostenibilitat del país, sense renunciar
a la resistència institucional davant els atacs de l’Estat. Per la seva part, el Consell per la
República ha de liderar políticament el moviment independentista i assumir la preparació
d’estructures per al nou estat en un context segur.
Tal com vam aprendre amb el referèndum del Primer d’Octubre, la clau de l’èxit serà l’empenta
combinada de les institucions i de la mobilització popular, acompanyades d’una tasca de
preparació i organització que no estigui exposada a la repressió de l’Estat. Això vol dir que les

institucions del país han d’actuar amatents a la mobilització ciutadana impulsada per les entitats
sobiranistes i la tasca del Consell per la República, a qui correspon articular la força del teixit
social, cívic i econòmic del país amb unes estructures polítiques que, quan calgui, facin la feina
que no poden dur a terme les institucions estatutàries.
Les eleccions al Parlament de Catalunya continuen essent la principal font de legitimitat
democràtica del procés d’independència. Cada convocatòria ens situa en un marc plebiscitari
en què confirmar que la voluntat de constituir una República Catalana és robusta i persistent. Per
això, en la mesura que de les eleccions en resulti una majoria suficient, del 50% dels vots
emesos, i suficientment compromesa amb la vigència del mandat vinculant del referèndum
d'autodeterminació del Primer d’Octubre, caldrà que tots els actors de l’independentisme facin
els preparatius necessaris per fer-lo efectiu i que han de culminar amb l’activació de la
Declaració d’Independència signada el 10 d’octubre de 2017 i votada pel Parlament el 27
d’octubre següent.
Com a primer pas, Junts per Catalunya es compromet que el Parlament de Catalunya, després
de la seva constitució, adopti una resolució constatant l’existència d’una nova majoria
democràtica a favor de la independència i ratificarà la vigència de la Declaració de Sobirania
del 2013, la Declaració d'inici del procés d'independència de Catalunya del 2015 i la Declaració
d’Independència del 2017. Aquesta resolució reconeixerà també el Consell per la República
com a Autoritat Nacional, apoderant-lo per a liderar el moviment independentista en tant que
depositari del mandat de l’1-O i a representar-lo internacionalment.
Proposarem un acord a la majoria independentista per investir un govern fort, que no depengui
per activa o per passiva dels vots dels partits del 155 ni d’aquells que conformen el govern
espanyol. Només així es garantirà una acció política lleial i unitària que situï la independència
com a objectiu prioritari de l’acció del govern. Aquest nou govern es comprometrà a dur a terme
en aquesta mateixa legislatura els preparatius que li corresponguin per a fer efectiva la
independència.

Per avançar, el procés d’independència continuarà donant un paper clau als governs locals de
tot el territori, que actuaran en coordinació amb la resta de les institucions per preparar
degudament el país per a la independència. S’elaborarà un pla de treball que contempli les
accions que han d’implementar els municipis i una estratègia per promoure que les institucions i
els agents socials assumeixin un rol protagonista, com a eines de país, en aquesta nova fase.
Una nova majoria independentista contribuirà a enfortir la unitat d’acció dels partits que li donin
suport a totes les institucions, també a l’hora de fer oposició al govern i les institucions espanyoles
(evitant específicament compartir-hi actes protocol·laris i espais representatius) i a qualsevol altre
govern de partits del 155, oposant-se a totes les decisions lesives per Catalunya que puguin
prendre.
Si en aquestes eleccions al Parlament es revalida la majoria independentista, al govern espanyol
ja no li quedaran més excuses per no obrir un procés de negociació real amb el govern de la
Generalitat per resoldre el conflicte amb Catalunya per vies democràtiques. Aquesta negociació
ha de partir del reconeixement i respecte del dret a l’autodeterminació dels catalans per part
de l’Estat i, per tant, ha de tenir com a objectiu un acord sobre la manera com s’exerceix de nou
aquest dret, en el benentès que ja va ser exercit l’1-O i que aquell mandat democràtic segueix
avui plenament vigent.
Qualsevol negociació, a la qual des de Junts per Catalunya no hem deixat mai d’estar oberts
i per la qual hem estat sempre preparats, ha de complir una sèrie de condicions, si vol ser real:
les dues parts s’han de reconèixer com a subjectes polítics que es respecten com a interlocutors
vàlids; cal una amnistia immediata i acabar amb la repressió per tal que la negociació es pugui
desenvolupar en igualtat de condicions; cal un mediador internacional que garanteixi el contingut
i el compliment dels acords. En qualsevol cas, si les formacions independentistes obtenim més
del 50% dels vots sol·licitarem la intervenció dels organismes europeus per assolir un referèndum
acordat i vinculant.

Davant de l’escenari probable que l’Estat mantingui la seva posició d’intransigència i
immobilisme, no tindria cap sentit que el moviment independentista optés per una estratègia
d’espera indefinida. Caldrà seguir avançant. Per això, de confirmar-se la negativa a negociar,
el futur govern ha d’estar plenament disposat a prendre, en resposta, les decisions unilaterals
que corresponguin. Només un govern de partits sobirans tindrà les mans lliures per enfrontarse als abusos dels poders espanyols amb totes les eines democràtiques i no violentes
disponibles.
Durant la propera legislatura, Junts per Catalunya defensarà que les institucions catalanes
assumeixin els següents compromisos i mandats:
1. El compromís d’adoptar una actitud ferma, activa i vigilant, i si s’escau de resistència i
desobediència institucional, per contrarestar qualsevol menyteniment o intromissió de
l’Estat en relació amb les institucions del país o l’autogovern.
2. La decisió de no acceptar ingerències polítiques, ni jurídiques ni administratives contra la
sobirania del Parlament. Aquest compromís ha de suposar l’assumpció dels riscos i
conseqüències d’aquesta actitud de fermesa en un context de repressió.
3. El compromís de mantenir una actitud de defensa activa dels drets civils, i de no
col·laboració davant la repressió de l'Estat. En particular, es prendran totes les mesures
necessàries per blindar l’exercici de les llibertats d’expressió i manifestació de la
població de Catalunya.
4. El mandat de planificar i desplegar, en coordinació amb el Consell per la República, els
canvis i transformacions tecnològiques, organitzatives, legislatives i administratives en els
diversos àmbits per preparar la transició cap a la República Catalana.
5. El compromís i el mandat de desplegar, en coordinació amb el Consell per la República,
una acció internacional orientada a aconseguir suports i futurs reconeixements a la
independència de Catalunya.

6. El mandat de minimitzar la dependència respecte dels poders y espanyols que actuen
a través de les companyies de l’ÍBEX35 en la provisió de tot tipus de serveis estratègics i
especialment els financers, energètics o de comunicació. En concret, garantir la
independència de la Generalitat respecte dels oligopolis espanyols diversificant
proveïdors, afavorint l’entrada d’empreses de proximitat i potenciant el marc harmonitzat
europeu de contractes públics.
7. El compromís i el mandat de dissenyar lleis i polítiques que garanteixin i ampliïn els
drets socials, la sanitat, l’educació, la cultura, la justícia, l’economia i el progrés del país,
més enllà de les competències del nostre Estatut i assenyalant el camí de la República
Catalana. I específicament el compromís de defensar-les políticament i jurídica quan els
poder espanyols intentin vetar-les.
Finalment, quan la ciutadania, les institucions i el Consell per la República estiguin preparades
per culminar el mandat de constituir Catalunya en un estat independent en forma de República,
es procedirà a activar la Declaració d’Independència, a mobilitzar el país per a la seva defensa
pacífica i democràtica i a demanar el reconeixement internacional.
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