Catalunya en Comú, davant l’anunci per part del govern de Junts pel Sí i la CUP d’aprovar
una Llei de Referèndum i convocar-lo per l’1 d’octubre considerem:
1. Catalunya es troba davant una situació de bloqueig polític i institucional que té el seu
origen en la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut i les posteriors
sentències contra les lleis emanades del Parlament de Catalunya. Aquesta situació
de bloqueig ha fet que una majoria de la població catalana consideri que l’actual
marc autonòmic es troba esgotat i que és necessari avançar cap a nous escenaris de
sobirania mitjançant canvis constituents que tingui en el seu centre l’exercici del dret
a decidir.
2. Des de Catalunya en Comú, considerem que la convocatòria d’un referèndum efectiu
i amb garanties és la millor solució per a l’exercici del dret a decidir i ens
comprometem a seguir treballant-hi per fer-lo possible.
3. No obstant això, l’actitud criminalitzadora del Partit Popular, el seu immobilisme i els
impediments per celebrar una consulta democràtica representen el principal obstacle
per trobar una solució a la situació de bloqueig.
4. Així mateix, expressem la nostra preocupació pel que considerem una fugida cap
endavant del govern de Junts pel Sí, fruit d’una lectura errada dels resultats de les
eleccions del 27 de setembre que ha anat deixant cada vegada més gent enrere i ha
anat reduint els espais de debat i de pluralisme. Aquest fet ha comportat que una
part significativa de la població catalana no se senti convidada a participar l’1
d’octubre.
5. Així doncs, després de les informacions que hem rebut, constatem que aquest no és
el referèndum que Catalunya mereix i necessita, a fi de solucionar de forma definitiva
el seu futur polític. Amb tot, considerem lògic que amplis sectors de la població
catalana vulguin participar a l’1 d’Octubre enfront l’immobilisme del Partir Popular.
Per aquest motiu, des de Catalunya en Comú donarem suport a aquelles
mobilitzacions que facin avançar el dret a decidir, sempre des del respecte a la
pluralitat d’opcions en relació a la participació; en tant som un espai divers, com
divers és el país.
6. Finalment, Catalunya en Comú fa una crida a no renunciar al referèndum que
Catalunya mereix i necessita -aquell on totes les parts se sentin convidades a
participar-hi i que inclogui un debat real sobre quin ha de ser el futur polític del país.
En aquest sentit, el nostre propòsit seguirà sent el d’avançar amb el sentir i les
necessitats de la majoria social de Catalunya per tal de construir un país més just,
sobirà i lliure de corrupció, i fer-ho en aliança amb les forces polítiques i socials que
aposten pel canvi a Catalunya, la resta de l’estat i Europa
El posicionament de Catalunya en Comú serà debatut en el conjunt de la organització
amb l’objectiu que la posició sigui el fruit de la decisió del conjunt de l’espai organitzat,
com també dels inscrits i inscrites mitjançant una votació que serà actualitzada en funció
de com avancin els esdeveniments.

