
COMPROMÍS PER LA INDEPENDÈNCIA DEMANA EL VOT PER CATALUNYA SÍ 
QUE ES POT.

Compromís per la Independència és un corrent d’opinió d’Iniciativa per Catalunya 
Verds. Com a militants d’ICV, defensem que el millor escenari per al nostre país és la 
independència. 

En aquests moments, en els quals des d’alguns sectors es pretén reduir i simplificar 
l’opció de vot independentista a un determinat full de ruta i a determinades 
candidatures, volem fer sentir la nostra veu. Volem explicar que, com a 
independentistes, votarem Catalunya Sí que es Pot, convençuts que aquesta opció és 
la que representa millor els valors de l’esquerra nacional i la que presenta un full de 
ruta més convincent, realista i efectiu per aconseguir que el poble català, si així ho vol, 
assoleixi la independència. I ho fem no pas confrontats amb companys i companyes 
que defensen una opció federal o confederal, sinó al seu costat, units per la defensa 
del dret a decidir i, en definitiva, del dret a l’autodeterminació.

Aquestes són les raons que, al nostre parer, justifiquen el vot independentista a 
Catalunya Sí Que es Pot:

1. Reivindiquem que la lluita contra les polítiques reaccionàries i centralistes de 
PP i C’S, que moltes vegades compten amb la connivència del PSOE,  troben 
el seu millor encaix en la candidatura de Catalunya Sí Que es Pot.

2. Estem convençuts que, en el marc de la Unió Europea i en ple segle XXI, no hi 
ha més via per aconseguir la creació d’un nou Estat que la de la celebració 
d’un referèndum d’autodeterminació en el que la ciutadania decideixi de forma 
clara i sense distorsions si vol o no la independència. El referèndum té per si 
mateix un clar valor rupturista, perquè implica reconèixer Catalunya com a 
subjecte polític. I nosaltres no renunciem a  aquesta bandera.

3. Volem que Catalunya emprengui un procés constituent a partir de les eleccions
del 27 de setembre, sense esperar a unes altres eleccions que, segons alguns,
s’haurien de celebrar d’aquí a divuit mesos. Aquest procés constituent no ha 
d’estar supeditat a un procés similar a l’Estat espanyol, però ha de tenir 
presents els possibles canvis que es puguin derivar de les eleccions generals 
espanyoles del mes de desembre.

4. No compartim la idea que les eleccions del 27S puguin substituir un 
referèndum: a les eleccions es dilucidaran moltes qüestions, des de l’avenç cap
a la sobirania de Catalunya, a la lluita contra les retallades que posen en 
qüestió el nostre modest Estat de Benestar, a les mesures que ens han de 
permetre acabar amb la corrupció i passar comptes amb la que s’ha produït en 
el passat immediat, o al paper solidari que ha de jugar Catalunya per buscar 
solucions al drama dels refugiats. L’eix nacional i l’eix dreta-esquerra continuen
existint. 

5. Tampoc no acceptem que d’unes eleccions convocades a partir d’un sistema 
electoral que no permet que tots els vots de les persones valguin igual, i que 
beneficia CDC i ERC, que són els partits que s’han negat a modificar mai el 
sistema, se’n puguin treure conseqüències, que en cap cas serien acceptades 
per la comunitat internacional. I menys si dins d’una lògica suposadament 



plebiscitària es dóna, de forma contradictòria, més valor als escons que als 
vots.

6. Posem en valor els suports dins de l’Estat espanyol al nostre dret a decidir (el 
de Podemos, el d’IU, el de Compromís, el de MES, el de la CHA i el de forces 
d’esquerres i/o nacionalistes basques i gallegues). I compartim la proposta de 
Catalunya Sí Que es Pot de proposar a totes les forces polítiques catalanes i 
de l’Estat un Pacte per la Democràcia que permeti la celebració del 
referèndum. 

7. Posem també en valor els suports europeus i internacionals al dret a decidir 
(Ska Keller, candidata dels Verds a presidir la Comissió Europea, o del Foro se 
Sao Paulo, que agrupa les principals forces polítiques de l’esquerra 
llatinoamericana), posant l’accent en què han vingut de les esquerres i que han
estat obtinguts amb una participació decisiva d’ICV. És la reivindicació d’un 
referèndum com el d’Escòcia la que pot suscitar més solidaritat i simpatia 
externa.

8. Rebutgem que, amb el pretext que ens trobem davant d’un referèndum i no 
davant d’unes eleccions, hi hagi persones o candidatures que vulguin eliminar 
del debat polític el balanç de cinc anys de govern de CiU (dos amb el PP i tres 
amb ERC), les alternatives  per sortir de la crisi econòmica amb menys 
desigualtats i amb un combat decidit contra la pobresa, o la participació de 
CDC davant casos de corrupció, sobre els que, més enllà de la utilització que 
en fa l’Estat, el president Mas ha de donar unes explicacions que no ha donat i 
assumir responsabilitats polítiques que no ha assumit.

9. Celebrem la confluència d’esquerres que suposa Catalunya Sí Que es Pot, que
integra grups polítics i  persones que provenen dels moviments socials. Un 
exemple clar n’és el candidat a la presidència de la Generalitat, Lluís Rabell, 
que prové del moviment veïnal i que va participar activament el 9 de novembre,
votant sí-sí, com ho vàrem fer nosaltres. Catalunya Sí Que es Pot representa 
l’esperança d’un canvi nacional, polític i social de debò al nostre país.

10. Reivindiquem la capacitat d’ICV i de Catalunya Sí Que es Pot de teixir aliances 
amb forces polítiques de la resta de territoris de parla catalana, com 
Compromís al País Valencià, MES a les Illes, els Verds d’Andorra, Europa 
Ecologia-Els Verds a la Catalunya Nord o Sardenya i Llibertat a l’Alguer, per 
construir ponts de trobada, allunyats d’una visió centralista del Principat i 
basats en la lliure voluntat de cada territori.

Per aquests motius, com a persones d’esquerres i com a independentistes, el 27 de 
setembre votarem Catalunya Sí que es Pot.

Catalunya, 11 de setembre

Diada Nacional de Catalunya.
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