
www.posicuarta.org
inforposi@gmail.com

Amb el poble de Catalunya que vol poder decidir
Declaració del Comitè Central del Partit Obrer Socialista Internacionalista (Quarta Internacional)

El dia 12 de desembre els partits CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP han acordat convocar pel 
9 de novembre de 2014 el poble de Catalunya a una consulta. Amb això pretenen 
respondre al clam del poble de Catalunya que des de fa més d’un any exigeix exercir el 
seu dret d’autodeterminació.

Qui s’oposa a aquest dret?

Independentment de l’opinió que pugui merèixer la pregunta o de la consideració que 
mereixin els qui parlen del dret a decidir dels catalans, però a continuació els imposen 
pressupostos de retallades dictats per la Troica, els representants del poble de Catalunya 
tenen dret a consultar als ciutadans. Tot partidari de la democràcia ha de defensar aquest 
dret, que no és solament per a Catalunya, sinó que afecta a tots els pobles de l’Estat 
espanyol. 

Mariano Rajoy, president d’un govern que ataca les pensions, els serveis públics, els 
sindicats, no ha trigat gaire a contestar que, amb la Constitució a la mà, impedirà aquesta 
consulta. Al seu costat, Van Rompuy, president del Consell de la UE que imposa la “austeritat”, 
ha donat suport a aquesta posició. Immediatament, Obama ha concedit l’entrevista que 
Rajoy li demanava des de fa dos anys. Els representants del capital tanquen files contra la 
sobirania i la democràcia per dividir els treballadors i sostenir les institucions que imposen 
l’ajust.

 És inadmissible que Rubalcaba s’afegeixi a aquest cor dient “no ara i sempre al dret 
d’autodeterminació”. No és el dirigent d’un partit creat i mantingut pels treballadors per 
defensar la llibertat i els drets? Els diputats del Partit Socialista al Parlament de Catalunya, no 
van ser elegits prometent defensar el dret a decidir? Per què Rubalcaba lliga de nou el PSOE 
al PP?

El POSI, que defensa incondicionalment el dret dels pobles a decidir lliurement el seu 
destí, considera que tenen raó els dirigents d’UGT i CCOO de Catalunya quan defensen el 
dret a convocar aquesta consulta i a votar-hi. La UGT exigeix que el govern espanyol faciliti 
aquesta consulta. I aquesta ha de ser l’exigència unànime dels partits i sindicats que parlen 
en nom dels treballadors de l’Estat espanyol. És l’única manera de preservar la unitat de la 
classe obrera de l’Estat espanyol i de les seves organitzacions enfront dels que volen destruir 
tots els nostres drets i conquestes. Per la nostra banda, bolcarem totes les nostres forces en 
la lluita per aconseguir aquesta unitat.



Decidir sense paranys
Dit això, volem assenyalar que l’aclaparant majoria del poble de Catalunya vol decidir sense 
paranys i sense haver d’escollir entre falses sortides. L’experiència demostra, i reiterats 
posicionaments confirmen, que això no és possible sense trencar el marc de la Constitució 
monàrquica, per més que alguns s’obstinin a proposar reformes inviables o pretenguin cobrir 
la Monarquia i l’Estat de les Autonomies d’un vernís “federal”. 

L’experiència i les declaracions dels seus representants demostren que l’autodeterminació 
no té cabuda en les institucions antidemocràtiques de la UE, que lluny d’avalar el dret dels 
pobles a decidir lliurement el seu destí són enemigues de la sobirania de tots els pobles 
d’Europa. 

Totes aquestes sortides neguen el que vol la majoria del poble català: aconseguir la 
sobirania per poder defensar-se de les polítiques que enfonsen els països, de les polítiques 
que destrueixen conquestes i drets. Perquè la defensa de la sobirania és incompatible amb la 
imposició dels plans d’ajust o, per exemple, amb l’aprovació d’uns pressupostos elaborats al 
dictat del que diu Brussel·les-Montoro, que provocaran més retallades, més privatitzacions i 
més espoli del patrimoni públic.

L’aliat dels treballadors i del poble de Catalunya no és la Unió Europea, ni la “comunitat 
internacional”, sinó els treballadors i pobles de l’Estat espanyol que lluiten contra les retallades 
socials i salarials, per la derogació de la reforma laboral, per la defensa de les pensions i dels 
serveis públics. Només els qui tenen interès a eliminar aquesta resistència perquè així pugui 
passar més fàcilment els plans d’ajust a tot arreu, tenen interès també –des d’Espanya o des 
de Catalunya– en atiar l’enfrontament entre els treballadors i els pobles.

Agrupem forces perquè prevalgui la democràcia, l’interès de la majoria
El POSI, que és partidari incondicional del dret a l’autodeterminació i de la fraternitat entre 
els pobles; que lluita per acabar amb la Monarquia, per obrir un període constituent en 
el qual s’exerceixi el dret d’autodeterminació i per aixecar una Unió lliure de Repúbliques 
de l’Estat espanyol (la República Catalana, la República Basca), afirma que aquest és l’únic 
escenari en el qual els catalans podran decidir lliurement el seu futur, sense haver de “triar” 
entre la Monarquia franquista i altres formes de submissió a la tirania de la Unió Europea.

En aquest moment crític, ens dirigim als militants de totes les organitzacions dels 
treballadors, als treballadors, a la joventut i a tots els partidaris de la democràcia: aconseguim 
la unitat per impedir l’enfrontament en què el govern de la Monarquia vol sumir als pobles 
amb l’ajuda de totes les dretes. Lluitem junts, agrupem forces. Cap connivència amb Rajoy! 
No permetem que ens divideixin, tots units en defensa de les pensions, dels convenis, del 
dret de vaga, dels sindicats, de la sanitat i l’ensenyament! Defensa incondicional del dret del 
poble català i els seus representants a decidir el seu futur! 

Madrid, 14 de desembre de 2013
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