DECLARACIÓ DE MEMBRES DE L’EXECUTIVA EN MOTIU DEL
REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE

El nostre país, Catalunya, viu un període crític. Crític i a la vegada ple
d’oportunitats, caracteritzat per les decisions que es prendran i prendrem, en
les properes setmanes i mesos.
Unes decisions que definiran la nostra forma de ser com a país, la nostra
relació amb els espais que ens són més pròxims: Espanya, Europa, el
Mediterrani... Amb aquestes decisions començarem a donar resposta també a
qüestions bàsiques d'ordre institucional, econòmic o social que ens han de
caracteritzar com a societat, com a col·lectiu conscient i organitzat de
ciutadans.
La decisió final correspondrà a tots i cada un de nosaltres, però això no vol dir
que les entitats que constitueixen el teixit social de Catalunya puguin viure
aquest temps amb indiferència o inhibició.
Ben al contrari, pensem que tothom ha de sentir-se concernit per una situació
que reclama la implicació general, i encara més de les institucions que, com la
nostra, es reclamen d'una certa capacitat crítica i d'una funció de servei a
l'interès general en l'àmbit del coneixement social.
Som plenament conscients de la pluralitat ideològica que ens defineix com a
Fundació

i

de

la

diversitat

de

posicions existents sobre

la

situació

que avui viu Catalunya.
No ens correspon jutjar els encerts i errors tàctics d’uns i altres, però no per
això podem defugir un pronunciament clar, respecte del que representa la

convocatòria i celebració d'un Referèndum considerat com fora de llei per les
institucions de l'Estat.
Des de l'Executiva de la Fundació doncs, els que compartim aquesta declaració
creiem convenient expressar alguns criteris que voldríem fossin entesos i
compartits per tots aquells que ens segueixen com a socis, membres i amics.
1- Catalunya és un subjecte polític amb plena legitimitat per actuar com a tal. I
ho

és

més

enllà

de

circumstàncies

polítiques

o

d'entorns jurídico-

constitucionals.

2- L'Estat amb el rebuig explícit de la proposta d'entesa feta des de
Catalunya amb l’Estatut aprovat pel Parlament l’any 2005 i amb la negació
sistemàtica després, a la lliure expressió de la voluntat de la ciutadania, ha
generat una situació de bloqueig que, avui per avui, només troba sortida per
mitjà de les vies democràtiques impulsades des de la societat i les institucions
catalanes.

3- Amb la mateixa legitimitat amb la que es va votar la Constitució del 78 que
sorgia de l'anomenada "transició democràtica", ens preparem ara per decidir si
la considerem o no esgotada en la seva capacitat per contenir l'autogovern
català tal i com vam interpretar que permetria l'acord inicial.
4- Defensem el dret de les institucions catalanes a, per mitjà d’un referèndum,
mesurar la voluntat col·lectiva dels i les catalanes i definir així el futur del
país. Considerem igualment vàlides, puix que ambdues són expressió plena
de la voluntat d’una ciutadania lliure, les respostes positiva i negativa a la
qüestió que se’ns plantejarà l’1 d’octubre. L'abstenció, en canvi, tot i ser
també una opció legítima en democràcia, no podem defensar-la en una
circumstància tant decisiva per al nostre país.
5- La determinació d’exercir la nostra condició de subjecte polític, en aquest
moment per mitjà de la convocatòria i celebració d'un Referèndum, pot generar

les condicions perquè des de l'Estat espanyol s’iniciï un diàleg obert
sense condicionaments, ni renúncies prèvies.

6- La celebració amb totes les garanties del Referèndum previst per l’1
d’Octubre haurà de fer aparèixer l'escenari adequat per l'efectiva aplicació
dels resultats en un marc de relació institucional directe. A hores d'ara sembla
clar que per fer possible aquest diàleg amb l'Estat serà necessària la
intervenció de les institucions europees i altres entitats internacionals.

7- Cridem, doncs, a participar l’1 d’octubre amb el vot però també en tots els
passos

i

procediments

previstos

per

l’organització

i

celebració del

Referèndum. Promovent una deliberació de qualitat amb totes les garanties
democràtiques i en tant que ciutadans lliures que volem mostrar quin és el futur
que preferim per Catalunya.
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