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Davant un 11 de setembre que pot ser decisiu

EL POBLE CATALÀ VOL VOTAR, VOL PODER DECIDIR

Declaració del Secretariat Executiu del POSI - 1 de setembre de 2014

De nou, centenars de milers es manifestaran el proper 11 
de Setembre per demostrar als qui neguen el dret dels 
pobles a decidir la seva destinació que no estan dispo-

sats a permetre-ho. En realitat, encara que els convocants no 
facin cap referència a això, aquesta manifestació és una crida 
a tots els pobles de l’Estat espanyol a combatre junts per la 
sobirania, pel dret a decidir.

Expressant una voluntat contrària a la democràcia, fa set-
manes que des de diversos àmbits es desenvolupa una campa-
nya perquè el Tribunal Constitucional (TC) recorri la decisió del 
Parlament català de convocar una consulta. Tot això, en nom 
de la legalitat constitucional monàrquica, tantes vegades invo-

cada per aplanar el camí a les decisions que imposa la Troica 
i el govern Rajoy, i que ha permès recentment, el 16 de juliol 
per exemple, que el TC avali aspectes importantíssims de la 
reforma laboral, que com van denunciar en el seu moment les 
executives confederals de CCOO i d’UGT, ens porta a l’època 
franquista. O la vergonyosa maniobra en relació amb el dret a 
l’avortament, per cobrir a Gallardón. Tribunal Constitucional que 
és el mateix que va anul·lar parts de l’estatut català el 2010, 
després fins i tot –recordem-ho– de passar pel sedàs de Rodrí-
guez Zapatero i d’Artur Mas, i de ser aprovat pel Congrés i el 
Senat i en referèndum pel poble català. Qui pot donar legitimitat 
a aquest tribunal? 

SI LA LEGALITAT CONSTITUCIONAL IMPEDEIX LA DEMOCRÀCIA,  
EL QUE S’HA DE POSAR EN QÜESTIÓ ÉS LA CONTINUÏTAT DEL RÈGIM MONÀRQUIC 

Els dirigents del PSOE segueixen obstinats a donar cobertura al 
PP i al govern Rajoy, i es parapeten darrere de la més que pre-
visible decisió del Tribunal Constitucional de negar el dret del 
poble català a votar. Diuen que l’única possibilitat de realitzar un 
referèndum és reformant la Constitució, però aquesta afirmació 
feta des de la mateixa trinxera del PP només pot sonar com 
una excusa, i solament serveix per destruir encara més al PS 
de Catalunya.

 D’altra banda, mentre un sector de Convergència Democràti-
ca i del mateix Govern de la Generalitat no deixa de reconèixer que 
no hi haurà més remei que acatar la sentència del TC, Artur Mas 
insisteix que l’únic pla del govern és votar el proper 9 de novem-
bre, però no diu que no se sotmetrà en el cas que prohibeixin votar, 
com reclamen els seus socis d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Estan jugant a marejar la perdiu mentre busquen desespera-
dament alguna cosa que oferir que els permeti sortir airosos. 

ÉS L’HORA DELS TREBALLADORS I DELS POBLES

El poble català vol poder decidir el seu futur, això és, acon-
seguir la sobirania per poder defensar-se millor de les políti-
ques d’ajust, de les retallades socials i salarials que apliquen 
els governs, el de Mas i el de Rajoy, per compte del capital 
financer i de les seves institucions: la Unió Europea i el FMI. 
No es pot pretendre defensar la sobirania de Catalunya, ni de 
cap altre poble, i aplicar les retallades que imposa la Troica 
i totes les mesures que suposen la negació de la mateixa. 
Per això és important la convocatòria que per aquest 11 de 
septembre realitzen CCOO i UGT de Catalunya. Perquè no hi 
ha drets nacionals sense drets socials, i perquè oposar-se a 
les retallades i a totes les mesures d’ajust, és l’única manera 
de defensar l’aspiració del poble català, de tots els pobles, a 
la sobirania.

 Els qui asseguren un futur de sobirania per a Catalunya en 
el marc de la Unió Europea, ofereixen en realitat una sortida 
tan falsa com la dels qui plantegen la reforma del règim monár-
quic com a fórmula per garantir el dret dels catalans a decidir. 
L’única sortida assenyada és la d’acabar amb les institucions 

antidemocràtiques que ataquen drets i conquestes. I això és 
una cosa que incumbeix a tota la classe obrera, a tots els po-
bles de l’Estat espanyol. Organitzar la unitat de tots per acabar 
amb el règim del 78 i obrir una sortida democràtica, republica-
na, que iniciï un període constituent en el qual els drets socials i 
nacionals siguin garantits. Això és el que proposa el Comitè per 
l’Aliança de Treballadors i Pobles que ha organitzat actes sobre 
aquest tema a diverses ciutats de tot l’Estat.

 En aquests moments tan importants, en els quals es pot 
acabar perfilant el futur del poble de Catalunya i de tots els 
pobles de l’Estat espanyol, el POSI, que ha combatut des de 
la seva constitució per la República, per la República Catala-
na, per la República Basca, per la Unió de Repúbliques lliures, 
considera que totes les organitzacions que es reclamen dels 
treballadors i de la democràcia han d’unir forces per aconseguir 
aquesta sortida. La qüestió no està en si es treuen les taules per 
votar el dia 9 o no. La qüestió està a organitzar la força neces-
sària per impedir que ni aquest TC ni cap altra institució pugui 
situar-se per damunt de la voluntat popular. 

Per l’Aliança de Treballadors i Pobles

Aixequem la més àmplia unitat en defensa dels drets socials i nacionals 

Per la ruptura amb el règim monàrquic i les seves institucions que són un obstacle  
a la fraternitat entre els pobles, i a la preservació de les conquestes socials


