MANIFEST DE JOVES D’ESQUERRA VERDA PER L’11 DE SETEMBRE DEL 2017:
PEL REFERÈNDUM QUE VOLEM, GUANYEM MAJORIES!
Un any més, l’inici del curs polític català el marca el debat sobre l’encaix territorial entre
Catalunya i la resta de l’Estat. Des de Joves d’Esquerra Verda presentem aquest manifest, que
té voluntat d’aglutinar el catalanisme popular enfront el catalanisme conservador representat
per Junts pel Sí i la majoria parlamentària que li dóna suport.
Per fer balanç, però, necessitem constatar com hem arribat fins aquí. Així com la Gran Recessió
i el despertar democràtic de la gent comuna arrel del 15M van posar de manifest la corrupció
sistèmica del Partit Popular, també va servir per demostrar l’esgotament de l’Estat de les
autonomies. Tanmateix, el govern més corrupte d’Europa no ha volgut oferir cap solució a
aquesta crisi de model territorial. Davant les demandes de més autogovern des de municipis i
comunitats, el PP va respondre amb una ofensiva centralitzadora. L’LRSAL, que buida de
competències els municipis, el FLA, que buida de competències fiscals les comunitats, o el
constant recurs al Tribunal Constitucional, que judicialitza la política, han servit per anar
radicalitzant posicions en una estratègia de retroalimentació entre elits. Curiosament, però, en
aquesta situació, ni el Govern de Rajoy ni la Generalitat encapçalada per Mas i Puigdemont
s’han dignat a complir la llei més bàsica i que regeix Catalunya: l’Estatut. Fins i tot després de
les retallades a què el va sotmetre el PP amb la seva campanya anticatalanista, el màxim
compendi legislatiu català recull diverses competències ja blindades que haurien millorat
l’autogovern.
Les forces catalanistes situem el dret a decidir en el centre del debat polític per desencallar
aquesta situació. La capacitat de la ciutadania per decidir sobre els béns comuns no ha estat
mai, ni ha de ser, patrimoni de ningú més que de la gent. Tenim dret a decidir molt més que les
relacions territorials; també els nostres drets socials. És en aquest context quan parlem de
lluites compartides entre els diversos pobles de l’Estat -i també d’Europa. Perquè no entenem
el “quan pitjor, millor” i sabem que els canvis són reals si són compartits arreu. Defensar les
aspiracions de les classes populars catalanes és defensar també les dels altres pobles.
Des de JEV, però, no podem deixar de denunciar la interpretació del dret a decidir que ha fet el
govern de Junts pel Sí recolzat per la CUP. Davant el fet que fins fa relativament poc
consideraven la convocatòria d’un referèndum una pantalla passada, ara s’han erigit com els
seus màxims defensors, passant per sobre de tothom qui no accepti el seu “referèndum”.
Constatem, doncs, com el referèndum s’ha anat empetitint: ha passat de ser l’aglutinant de la
societat catalana i el mecanisme per conèixer la seva voluntat sobre l’encaix territorial a no ser
res més que una eina governamental per mantenir certes elits al poder. I, com hem vist en els
últims anys, una eina que retroalimenta tant un bàndol com l’altre, enfortint així les elits que
volen treure profit d’aquest escenari de confrontació però que, alhora, fan front comú per
retallar-nos drets i llibertats a la ciutadania catalana.
Des de JEV considerem que el que es convoca per l’1O no és un referèndum. No el reconeixem
com a referèndum perquè no té les garanties democràtiques mínimes per fer que aquest
procés participatiu cridi a una majoria representativa de la població catalana. En aquest sentit,
lamentem profundament que no s’hagi permès al Pacte Nacional pel Referèndum continuar
amb la seva feina. Creiem que ha de ser des d’una plataforma que agrupi societat civil i partits
polítics des d’on s’ha de reivindicar un referèndum legítim.
Entenem que un referèndum no pot estar organitzat, aprovat i presentat a corre-cuita pels
partidaris d'una opció. I molt menys quan ens diuen que no hi ha topall de participació ni la
necessitat de tenir una part representativa dels vots per poder prendre la decisió -només que

una opció venci l’altra. La societat catalana el que necessita és un referèndum vinculant. Per
ser-ho, aquest referèndum ha de complir els criteris acordats pel Pacte Nacional pel
Referèndum i a la resolució del 6 d'octubre de 2016 del Parlament de Catalunya per tal que
tingui les garanties democràtiques, el reconeixement internacional a través del codi de la
Comissió de Venècia, i la interpel·lació ciutadana que exigim. Plantejar qualsevol convocatòria
que no s’empari en aquests deixa de banda la voluntat de majories i, per tant, és una estafa
democràtica.
Per tant, des de JEV reivindiquem la necessitat de seguir lluitant per un referèndum efectiu a
partir del 2 d’octubre. Aquesta demanda passa necessàriament per la lluita conjunta per fer
fora el PP i el seu centralisme. Per tant, també haurà d’anar lligada a la lluita conjunta amb la
resta de pobles de l’Estat, per la qual cosa no existeixen vies unilaterals. Només així podrem
resoldre el conflicte territorial que vivim, que ha paralitzat la vida política del país i que ha
servit al partit representatiu de les elits econòmiques catalanes per refundar-se, amagar la
seva corrupció i mantenir-se al poder.
Tanmateix, l’espai dels comuns i del catalanisme popular en general rebem pressions
contínuament per alinear-nos amb el marc processista. Se’ns acusa de feixistes si no ho fem, i
de radicals secessionistes si defensem, com fem, el reconeixement de Catalunya com a nació i
el seu autogovern. Per això no comprem cap de les opcions que se’ns imposen davant la
convocatòria de l’1O:






No acceptem que votar-hi afirmativament ens permeti transitar cap a un millor país,
més social i que trenqui el règim del 78. Ens demanen tenir fe en una independència
de la qual no sabem res perquè no hi ha hagut el debat necessari per explicar les
opcions d’una “victòria del sí”. Com a joventut laica que som, les qüestions de fe no
entren dins les nostres anàlisis de la realitat. De fet, tal i com s’està plantejant
actualment tot el procés, res ens fa pensar que una Catalunya independent seria més
social i justa, sinó només un canvi d’elits que supediten la democràcia als seus
interessos.
No acceptem que votar-hi negativament serveixi per rebutjar el programa de govern
de la Generalitat i la seva majoria governamental. Més aviat podem preveure una
mobilització del sector independentista més convençut i la necessitat de la participació
d’un bloc opositor per poder legitimar el que sembla una decisió presa d’avant mà.
Finalment, no podem simplement negar que Catalunya no té dret a decidir amb
arguments legals. Rebutgem completament la doctrina de la negació del PP i C’s,
només enfocada a garantir l’estabilitat d’un Estat que fa massa temps que és en crisi,
aferrant-se a la desesperada a un model obsolet basat en l’estat-nació per intentar
mantenir els seus privilegis, com fan la resta d’elits europees. Així com la d’un PSOE al
que li ha faltat valentia en tot moment. I per això seguirem mobilitzant-nos i sumant
suports en contra del seu paper recentralitzador.

JEV creiem que aquest país només pot ser construït en comú. I no només des de les
institucions catalanes, sinó que cada nivell de governança hi jugarà el seu rol: des de cada
poble i cada ciutat al govern de l’Estat i la Unió Europea. Davant la falta de propostes en
aquest sentit, on ens fan escollir entre un bloc processista autoritari i un bloc immobilista
corrupte, nosaltres ens neguem a escollir. Qui ens interpel·la és la ciutadania de Catalunya i
especialment les persones joves, que no se senten cridades a participar en cap dels dos
discursos o que aquesta qüestió les ha esgotat. Per això ens emplacem a proposar un model de
país propi, que tingui en compte les demandes de millor democràcia i les demandes de més
drets socials de la societat catalana.
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