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SOM UN SOL
POBLE
Considerem que
Catalunya és una nació
i ho és per voluntat
majoritària de la
ciutadania. Tenim una
identitat nacional amb
arrels en la història, la
llengua i la cultura i en la
voluntat d’autogovern.
Una nació dels ciutadans
i les ciutadanes que
s’ha configurat en el
temps amb aportacions
diverses i que avui, a
partir de la diversitat
cultural, lingüística i
d’origen, està construint
una identitat nacional
oberta, integradora i
en permanent procés
de construcció. Una
nació de ciutadans i
ciutadanes amb voluntat
d’autogovernar-se,
compartir un futur com
a comunitat política
i dret a decidir com
fer-ho sense tuteles ni
imposicions. Rebutgem
de ple i confrontarem
amb les visions ètniques
de la catalanitat i aquells
grups o individus que
pretenguin repartir

“carnets de catalanitat” i
decidir qui és o qui no és
català.
Tal com hem dit sempre,
és català o catalana qui
viu i treballa a Catalunya.
És català i catalana qui vol
ser-ho, sense que l’origen,
la llengua o la cultura
en siguin obstacle. Cal
assegurar l’arrelament de
tota la ciutadania amb el
respecte a les creences,
als hàbits lingüístics, als
costums i a les idees de
les persones, i el respecte
als drets i els deures
col·lectius que comparteix
la nostra societat, sense
discriminació de cap
tipus. La cohesió social
passa per garantirla
igualtat d’accés al
treball i als drets
socials, per garantir uns
serveis de l’Estat del
benestar potents i per
desenvolupar una cultura
pública comuna de valors
compartits.

A la pregunta de...

Que puc fer jo?

Els immigrants també son
catalans?
Tothom qui viu, estudia,
treballa o ho intenta a
Catalunya és català. Donar
carnets de catalinatat és
molt de dretes. Si treballa
com jo i/o aporta a la
mateixa societat que jo,
forma part del meu país.

● Article Jovent Vés-hi
● Argumentari d’ICV 		

Això de la nació no és un
concepte de dretes?
Ho és quan s’usa per
finalitats excloents. ICVEUiA entenem la nació
catalana com aquell
conjunt de sinergies que
al llarg del temps han
creat una societat plural
i encara en evolució. Els
vincles històrics no són
tant importants com la
voluntat cívica de ser un
sol poble.

			

Vés-hi
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CATALANISME
POPULAR
ICV-EUiA som
continuadors del
catalanisme popular..
La superació de les
desigualtats, la Catalunya
social, és l’eix del projecte
nacional.
Volem un país amb
tots els drets, socials i
nacionals reconeguts.
El PSUC va ser una
expressió genuïna
d’aquest catalanisme
popular, de la idea que
l’emancipació social i
l’alliberament nacional
de Catalunya eren un
mateix procés. La
idea fonamental del
catalanisme popular
era que les classes
treballadores i mitges
havien de liderar la
reconstrucció nacional de
Catalunya i la recuperació
de l’autogovern, que era
l’eina imprescindible per
millorar les condicions de
vida de la ciutadania.
La gran lliçó de la tradició
del catalanisme popular
és que les conquestes
democràtiques, les

conquestes socials i la
voluntat d’autogovern i
de reconeixement com a
nació són indestriables.
Per nosaltres el dilema
entre país i esquerra no
existeix, el que volem és
un país d’esquerres.
Per ICV-EUiA és
indestriable avenç social
i avenç nacional. La
justícia social i l’ecologia
són elements centrals de
la construcció nacional.
En la situació actual el
rebuig a les retallades i a
la recentralització formen
part de la mateixa lluita.
Defensar les classes
populars és defensar
Catalunya.

A la pregunta de...

Què puc fer jo?

Quan siguem
independents ja
resoldrem els problemes
socials...
Si prioritzem salvar el
país a la cohesió social,
aviat no ens quedarà país
que salvar. Sense justícia
i equitat serem esclaus
de qui ens vulgui enredar.
La llibertat no es real si
no tens sostre o un plat a
taula.

● Publicació: ICV i la

Així que us heu sumat al
carro de l’independència,
eh?
Confondre
autodeterminació amb
independencia és de jutjat
de guàrdia... Nosaltres
sempre hem defensat
la llibertat a decidir per
sobre de tot. El PSUC
ho va fer contra Franco
i contra la URSS. Et
recomano llegir una
mica...

questió nacional		
			
Vés-hi
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UNA PROPOSTA
DE SUMA:
AUTODERMINACIÓ
ICV-EUiA som la força
que assumeix els valors
radicaldemocràtics
i republicans del
federalisme i del
sobiranisme d’esquerres:
la llibertat, la
solidaritat, la fraternitat,
l’internacionalisme,
el reconeixement de
la pluralitat nacional i
cultural tant de l’Estat
com de la mateixa
societat catalana. Un
federalisme que es
projecta també en el
model d’Europa que
volem.
Per construir una
alternativa cal sumar
persones d’esquerres
amb sensibilitats diferents
sobre la qüestió nacional,
persones que aspiren
a un Estat federal, una
relació confederal o a la
independència, perquè
respon a la pluralitat de
la societat en general i de
l’esquerra en particular.

Per nosaltres el
federalisme català i
l’independentisme no
són adversaris, perquè
comparteixen l’objectiu
d’exercir el dret a decidir.
L’adversari comú és el
centralisme.
Tancar la porta
definitivament a la via
federal o confederal, com
es fa des de determinats
sectors independentistes,
és un error, la negociació
i el pacte sempre són vies
raonables per resoldre
els conflictes nacionals, si
és que les dues parts en
tenen voluntat.
I rebutjar la possibilitat
de plantejar la sobirania
plena també és un error
perquè difícilment l’Estat
acceptarà una proposta
de pacte federal si no es
en el marc d’una forta
mobilització que reclami
la sobirania.

Per ICV-EUiA l’exercici
del dret a decidir es basa
en la deliberació, en
promoure un debat serè
i seriós sobre la pluralitat
d’opcions; en la recerca
de grans i transversals
majories socials, en l’ús
de tots els mitjans polítics
i jurídics existents per
assolir aquest objectiu i
en la voluntat de pacte
i negociació, com fan
països amb gran cultura
democràtica, com el
Regne Unit, i amb gran
cultura democràtica i
federal, com Canadà.
ICV-EUiA hem reivindicat
de fa temps la construcció
d’un Estat propi, que
pot establir, a partir
de la pròpia sobirania,
una relació de caràcter
federal, confederal o ser
present directament en
l’àmbit europeu, depenent
de la voluntat d’establir un
nou pacte constitucional
per part de les forces
majoritàries a l’Estat i
de la lliure decisió de la
ciutadania de Catalunya.

A la pregunta de...
Ja us enteneu els indepes
i els federalistes dins el
mateix partit?
Ens fem moltes bromes...
Pensa que tenim en
comú moltíssimes coses
i que tots apostem per la
defensa del noste país, i el
dret a l’autodeterminació.
Perquè no dieu
clarament si votarieu a
favor o en contra de la
independència?
Sóm un partit que pretén
ser coherent i constructiu.
En funció dels termes de
la consulta o referèndum
no sabem si el Sí o el No
serà positiu per Catalunya.
El que sí tenim clar és
que decidir de forma
democràtica només ens
pot beneficiar.

