La Catalunya que ve: la Catalunya Constituent
Posicionament de MES, Moviment d’Esquerres en relació a les futures
eleccions del 21 de desembre

On som?
1. El poble de Catalunya va demostrar el 27 de setembre de l'any
2015 i el passat 1 d’octubre que està determinat a exercir la
seva sobirania i el seu dret a decidir massivament,
pacíficament i en llibertat. L’Estat espanyol, en canvi, va
reaccionar ambla brutalitat policial, en una operació de vergonya
democràtica que ha provocat la condemna unànime de tota l’opinió
pública internacional.
2. El govern de Catalunya i les forces que el recolzen han demanat
diàleg i mediació en tot moment, però molt especialment de l’1 al
20 d’octubre, i en aquest sentit, enlloc d’exercir i fer complir el
mandat democràtic, el President va optar per deixar-lo en suspens i
estendre la mà, un cop més, al pacte i a la mediació internacional.
3. Tanmateix, a cada nova demanda, la repressió ha estat més i
més gran, més desmesurada i més dura: l’aplicació d’un 155 per
cessar el Govern de la Generalitat, per eliminar l’autonomia de les
institucions catalanes i fer-les dependents de Madrid, per deixar un
Parlament sense competències; i d’altra banda, la nit del 16 d’octubre
entren a presó sense fiança en Jordi Sánchez (ANC) i en Jordi Cuixart
(Òmnium) acusats d’un delicte de sedició per les manifestacions del
20 i 21 de setembre.
4. Davant de la brutalitat dels fets i dels atacs constants i continus,
davant de la impossibilitat del diàleg, davant de l'amenaça de
l'aplicació del 155 i d’acord amb els programes electorals del 27 de
setembre del 2015 de la majoria del Parlament i els resultats de l’1
d’octubre el divendres 27 d’octubre, el Parlament de Catalunya
proclama la República Catalana.
5. En paral·lel, el Mariano Rajoy, amb el PP, el PSC, el PSOE i C’s al
seu costat, decideixen aplicar la interpretació més dura del 155,
cessant tot el govern de la Generalitat i convocant eleccions pel
proper 21 de desembre de 2017.
6. El 2 de novembre el President de la Generalitat i tot el govern són
acusats de sedició, de rebel·lió i malversació de fons públics;tenim
vuit Consellers empresonats, els altres a Brussel·les i tots ells
s’enfronten a penes de més de 30 anys de presó per haver
complert el mandat democràtic organitzant el referèndum i
proclamant la República.
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La situació actual
Constatem que tenim la República declarada però que és materialment
impossible mantenir el Parlament i el Govern per aplicar-la de forma
efectiva.
En aquest context, volem denunciar la hipocresia d'aquells que plantegen
necessitats de majories més folgades a l'hora que reconeixen que cap
majoria seria suficient per reconèixer la voluntat de la majoria del poble de
Catalunya. La tràgica història de l'Estatut aprovat l'any 2006 per 120 dels
135 diputats del Parlament de Catalunya il·lustra clarament aquest punt.
En aquestes condicions, el govern de l'Estat ha fet servir l'article 155 per a
convocar eleccions al Parlament de Catalunya. Cal deixar ben clar que des
del nostre punt de vista aquest és un element que contradiu la pròpia
Constitució però hem arribat a un punt on sembla que en nom de la defensa
de la constitució està permès saltar-se la constitució. Malgrat considerem
que les eleccions no són legítimes estem disposats a fer servir
aquesta eina per a obtenir majories més àmplies per validar el
resultat de l’1 d’octubre i per consolidar la República.
Tanmateix reivindiquem honestedat, certeses, governança, progrés i país.
Hem de ser conscients que hem arribat molt lluny (el pacte del 78 és més
feble que mai,Europa ens mira i hem internacionalitzat el problema), però
també que el camí peral reconeixement ple serà més llarg i difícil del què
esperàvem; però volem fer-ho i fer-ho bé. No ens cansarem mai a
reivindicar l’opció democràtica per resoldre els conflictes i el dret de
Catalunya a decidir el seu futur col·lectiu. Tossudament convençuts no
defallirem.
Aquestes eleccions, però se celebraran en condicions d'excepcionalitat, amb
presos polítics i amb el Govern legítim de Catalunya i escollit
democràticament pel seu poble desposseït i els seus membres o bé
a l'exili o bé empresonats. I no sabem encara què més pot passar perquè
del Govern de l'Estat i les seves institucions ja ens ho esperem tot. No
tenim, per tant, cap garantia de que les eleccions s'acabin celebrant amb
unes mínimes condicions democràtiques que permetin la participació de les
forces sobiranistes.
Si les forces que donen validesa a l’1 d’octubre (i estan en contra del 155)
guanyen les eleccions pensem que cal iniciar un procés constituent a
Catalunya. Ratificarem el compromís democràtic de l’1 d’octubre, donant un
missatge al món i a Espanya, on els drets democràtics estan també
amenaçats per la deriva autoritària (només cal recordar com algunes
comunitats autònomes han estat advertides del seu propi 155 si gosen alçar
la veu).
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El posicionament de Moviment d’Esquerres
Volem participar en les properes eleccions, però volem fer-ho més units que
mai, buscant aquella fórmula que millor sumi la pluralitat dels sobiranistes.
La nostra opció unitària és real, autèntica i sincera, i per això volem que hi
siguem tots i respongui a un ampli acord de moltes entitats de la societat
civil i de tots els partits i plataformes constituents.
Si no fos possible, apostem per una candidatura oberta i plural de les
esquerres sobiranistes de Catalunya (que doni suport la República).
En aquest marc, demanem que la o les candidatures sobiranistes es
comprometin necessàriament en un programa que inclogui la petició
d’amnistia als presos polítics, la restauració de les institucions catalanes, la
sortida dels cossos de seguretat espanyoles del territori, la petició formal de
mediació internacional i el compromís ferm amb el procés constituent que
permeti seguir avançant plegats amb unitat, intel·ligència i determinació.
Hem de ser-hi totes i hem d’aconseguir ser més.
Hem de mirar dins i fora, i apel·lar aquells que miren cadascuna de les
nostres passes.
Hem d’estar disposats a fer un llarg viatge, però no podem renunciar, en
cap cas, ala governança del present i del futur immediat, dels drets
individuals de cadascuna de les persones d’aquest petit gran país.
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