
Davant la impugnació del Tribunal Constitucional

CAL ORGANITZAR LA MOBILITZACIÓ PER DEFENSAR EL DRET A VOTAR, 
PER DEFENSAR LA DEMOCRÀCIA I LA LLIBERTAT DELS POBLES

Aquest dilluns 29 de setembre, el govern Rajoy ha sol·licitat, i ha obtingut, del Tribunal Constitucional 
la impugnació de la llei de consultes aprovada pel parlament català, així com del decret de 
convocatòria del 9 de  novembre. Novament, una decisió del TC confirma el caràcter d’aquest 
organisme i posa en evidència que el règim monàrquic és incompatible amb la democràcia.

Ningú que es reclami de la democràcia pot donar suport aquesta decisió  que va contra els 
principis més elementals. S’equivoquen greument aquells que parlen en nom dels treballadors, 
però presten la seva col·laboració a un Tribunal que reprèn les tradicions franquistes, i a un govern 
corrupte i minoritari com el govern Rajoy, responsable dels pitjors atacs contra els treballadors i la 
democràcia. 

Avui, la continuïtat del règim monàrquic és una càrrega insuportable per a tots els treballadors 
i pobles de l’Estat espanyol. Més enllà de la composició del Tribunal Constitucional o de com 
es nomenen els seus integrants, si la legalitat constitucional impedeix votar, el que està en 
questió és la continuïtat del règim, ni més ni menys.

Contra la decisió que impedeix votar és necessària la més àmplia unitat per organitzar la mobilització. 
A cada barri, a cada fàbrica, a les facultats i instituts, és necessari reunir assemblees que prenguin 
la determinació de defensar el dret a votar, que prenguin la decisió de dirigir-se a tothom que es 
reclama de la democràcia per tirar enrere l’acord del TC. Cal defensar el dret del poble català, de 
tots els pobles, a decidir lliurement el seu futur. Més que mai és fonamental unir forces per posar 
fi a aquesta situació. Els dirigents del PSOE tenen una responsabilitat molt gran en no deixar sol 
al poble català. El recolzament del seu secretari general a les decisions del govern Rajoy i del TC 
només serveix per avalar als qui com Artur Mas utilitzen les justes aspiracions del poble català, 
per a aplicar a continuació els plans d’ajust més durs. Els dirigents confederals de CCOO i UGT 
tenen la responsabilitat de no deixar sols als treballadors catalans, i de no deixar en mans dels 
qui apliquen les retallades la lluita pels drets nacionals, que és inseparable de la lluita pels drets 
socials.  

No hi ha futur per a ningú sota aquest règim, com tampoc n’hi ha en el marc de la Unió Europea 
i les seves institucions al servei del capital financer. Amb retallades no hi ha sobirania. I amb la 
Monarquia és impossible la democràcia. 

Només la unitat de tots els treballadors i pobles de l’Estat espanyol en defensa de la democràcia i 
les llibertats nacionals, pot fer retrocedir al Govern Rajoy i al TC, i imposar una sortida democràtica. 
El POSI, que des de la seva fundació s’ha pronunciat per fer fora la Monarquia, per la República, per 
la República Catalana, per la República Basca, per la Unió lliure de Repúbliques lliures, compromet 
les seves forces per tal d’aconseguir establir una Aliança dels Treballadors i dels Pobles que en sigui 
el motor. Per obrir un període constituent, republicà, que garanteixi el dret a l’autodeterminació, i 
un futur per als treballadors i la joventut.
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