ACTA 1 Referèndum.
Debat Cercle (Parets del Vallès)
Lloc: Carrer Major nº33 local esquerre
Data: 29-5-17

Hora: 18:45h

Parets del vallès

Antonio Rodríguez, Albert San José, Ginés Cabezas, Francisco Pusó, José Sánchez, Mari Carmen
Tejedor, Manuel Heredia, Nadia Molina, Victoriano Lunaro, Dolores Muñoz ,Francisco
Valladares, Antonio Torio, Antonio Molina, Josep Blanch, Carolina Simón
Assistents ( dones i homes)
Homes: 11
Dones: 4
1 hora i 15 minuts.
Temps utilitzat en les
intervencions (homes i dones)

Homes: 1 hora
Dones: 15 minuts

Vots posicionaments del debat
A Podem Catalunya entenem que Espanya és un estat plurinacional on cada nació ha de poder exercir el
dret a decidir el seu futur de manera democràtica. Entenem que per fer efectiu aquest dret a decidir és
imprescindible un referèndum acordat amb l’Estat Espanyol. Ara mateix aquesta via no sembla possible
i per tant, sense acord amb l’Estat, Podem Catalunya no hauria de participar en cap tipus de crida i
s’hauria de desentendre de qualsevol convocatòria sense acord amb el govern del Partit Popular.
Podem Catalunya entén el dret a decidir com un dret democràtic. Per tal d’exercir-lo de forma efectiva
entenem que és necessari un acord amb l’Estat o amb la comunitat internacional i seguirem lluitant fins
aconseguir-ho. Malgrat això, si aquest acord i reconeixement no és dóna i el Govern de la Generalitat
convoca una consulta, Podem Catalunya participarà d’aquesta convocatòria entenent-la com un acte de
mobilització cívica i d’empoderament social. Podem Catalunya creu que cal resoldre la situació de
manera democràtica donant la veu a la gent, sigui quin sigui el sentit del seu vot.
Podem Catalunya entén el dret a decidir com un dret democràtic. MALGRAT (Donada) la negativa de
l’Estat (davant) A RECONÈIXER EL (del) dret a decidir, cal exercir-lo de forma sobirana, i per tant
Podem Catalunya participarà d’aquesta convocatòria referendària, entenent que cal una participació
massiva - del 80% que a Catalunya creu en el dret a decidir- perquè tingui caràcter vinculant. (I
definitiva).

Núm. vots:

0
Núm. vots:

9
Núm. Vots

7
Núm. Vots

ABSTENCIÓ

1
Idees força
1. La tercera opció no acaba d’entendre’s o queda força incomplerta. Per una part entenem que per a saber si la participació es massiva caldria fer el referéndum
abans per saber si seria vinculant o no segons el tant per cent. Per una altra part entenem que el 80 % al que fa referencia potser seria massa alt i per tant seria molt
difícil arribar al llindar establert. Hi ha debat sobre quin podría ser el percentantge, parlant al voltant de 2/3 de la població votant i ja sembla elevat. Creiem sobre
aquesta opció 3 que caldria matizar si el tant per cent seria sobre la participació o sobre el resultat del referéndum. Aquesta opció ha quedat incomplerta fet que
repercutirà en la decissió dels debatents.
2. Segons les “novetats” i davant la situació real en que es troba la negociació política i legal sobre el referéndum, sembla ser que no es podría fer, però aquest debat
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que tenim i que no hem pogut tenir-lo mai, servirá sens dubte per a un possible Programa Electoral de Podem Catalunya a unes eleccions autonòmiques que si que
es veuen més reals que el referéndum.
3. Sobre el referéndum, parlem sobre quines situacions es poden donar: pot arribar a declarar-se una independencia unilateral que no podrá aplicar-se donada la
situación, passant per una llei de transitorietat que vindria contrarrestada per una altra llei on s’anularia aquesta independencia. Per tant, ens trobem en una situación
que pot desencadenar una ruptura social entre ens SI i els NO a la independencia. Per altra banda, les condicions en que s’efectuaria aquesta independència no han
estat tractades amb anterioritat per tant aquest referéndum pot provocar que els votants estiguin indesisos: hi ha gent que votaria a favor de la independència si
tenim un govern del PP davant, d’altres votarien que no a la independència davant un govern més d’esquerres. Això crearia una fractura de la població catalana.
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