
MOCIÓ DE LA CUP DE SUPORT INSTITUCIONAL AL REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ
i A L'IMPULS DEL PROCÉS CONSTITUENT

Després  de  pràcticament  cinc  anys  de debat  polític  i  social  entorn  al  procés  d'independència
engegat a Catalunya, les forces polítiques sobiranistes amb majoria al Parlament de Catalunya han
emprat  l'instrument  que  ha  de  permetre  l'execució  del  dret  a  decidir  del  poble  català;  el
compromís adoptat pel President de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont de realitzar un
referèndum d'autodeterminació com a molt tard el setembre de 2017, ha de ser el desllorigador
definitiu i el pas necessari per tal de culminar anys de mobilització política i social en favor de la
independència.

El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una resolució
que  insta  el  govern  a  convocar  un  referèndum  vinculant  sobre  la  independència de
Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017.  Amb  l’aprovació  d’aquesta  resolució (entre
d'altres)  i  de  la  importància  del  moment  històric  que viu el nostre país, considerem que el
municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració  del  Parlament  de  Catalunya,  que,
amb  la  voluntat  de  donar  resposta  al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment
que el dret a decidir rau en tots  i  cadascun  dels  ciutadans  i  ciutadanes  d’un  país,  ha  decidit
concretar  una  data  i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat.

En aquest sentit, entenem el referèndum d'autodeterminació com a via genuïnament democràtica
per tal de resoldre el conflicte polític obert amb l'Estat espanyol. Una persona, un vot; i amb totes
les garanties de poder exercir-lo lliurement i que el resultat d'aquest sigui plenament vinculant. El
referèndum és una eina essencial i cal dur-lo a terme tant si és acordat amb l'Estat com si no, ja
que el dret a l'autodeterminació dels pobles és avalat per organismes internacionals com l'ONU
-Carta de les Nacions Unides, 1951- ,i per la pròpia Declaració dels Drets Humans de 1970 -tot
poble  té  dret  a  la  lliure  determinació  per  enfrontar  situacions  de  manca  de  representació  o
d'opressió per part d'un govern determinat-.  Més enllà de les organitzacions polítiques, civils i
culturals catalanes que s'han manifestat obertament independentistes, també n'hi ha que, malgrat
no  declarar-  se  independentistes,  estan  disposades  a  portar  a  terme  aquest  referèndum
d'autodeterminació per tal de poder decidir lliurement quin ha de ser el futur polític de Catalunya.
Un referèndum que té un amplíssim suport popular, de més del 80% de la població.

Així  mateix,  la  constitució  de  Catalunya  en  República  ha  d'impulsar  un  procés  de  reflexió
constituent ampli, plural i participatiu que ens doti dels instruments i les eines per a governar-nos
i, alhora, defineixi quines han de ser les normes fonamentals del nostre nou Estat. Sobretot però,
és urgent generar un debat social sobre el nou model polític i social perquè la República Catalana
no repeteixi fórmules del passat. Només una ciutadania activa, participativa i al carrer garantirà
un procés de canvi i millora política i social així com la supervivència de la pròpia República. Per
això cal  definir ja les eines i  les metodologies que han de fer  possible aquests debats. Quan
haguem superat l'etapa del Referèndum caldrà iniciar ràpidament la del Procés Constituent i, per
tant,  caldrà  haver-ne preparat  els  fonaments  i  la  infraestructura  adequada per  iniciar  aquest
procés de manera massiva.

Per tots aquests motius, proposem:

ACORDS:

1.  Que  el  Plenari  de  l'Ajuntament  de  Manresa  mostri  el  seu  ferm  compromís  amb  el  Dret
d'Autodeterminació dels Pobles.

2.  Que  l'Ajuntament  de  Manresa  faci  públic  el  seu  suport  institucional  al  referèndum
d'autodeterminació que ha de celebrar-se a Catalunya al setembre de 2017.



3. Que l'Ajuntament de Manresa participi activament en la creació d’un espai de municipis per la
República en el marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món
local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a
la futura República.

4. Que l'Ajuntament de Manresa insti a la Generalitat de Catalunya a posar en marxa un Procés
Constituent, conjuntament amb la societat civil i els moviments populars i que, en col·laboració
amb les institucions, comenci a executar-se just després d'haver guanyat el Referèndum.

5. Que l'Ajuntament de Manresa es posi a disposició del govern de la Generalitat i del Parlament
de  Catalunya  per  tal  de  col·laborar  i  facilitar  amb  tots  els  mitjans  possibles  l'execució  del
referèndum d'autodeterminació i per impulsar, en tot allò que faci falta, el Procés Constituent que
haurà de dur-se a terme de manera immediatament posterior a la celebració de referèndum.

6. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

No obstant, el Ple decidirà

Gemma Tomàs i Vives          GM de la CUP       Manresa, 20 de gener de 2017


