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A. Dret a decidir / dret a l’autodeterminació 
• El Dret a Decidir 

El politòleg Jaume López  per treure’n l’entrellat i saber de què parlem quan 
parlem d’aquest dret, en un treball publicat pel centre UNESCO de 
Catalunya el 2011, López emfatitza que el ‘dret a decidir’ està relacionat 
amb un principi democràtic: implica reclamar el fet de participar d’una decisió 
sense restriccions i que una comunitat de ciutadans pugui decidir sobre 
qualsevol tema que consideri rellevant, no només la independència.  
 
Això inclou el disseny institucional d’una comunitat, les institucions que la 
conformen políticament i la relació amb altres institucions. En altres paraules, el 
‘dret a decidir’ és democràcia pura i dura: permet decidir sobre qualsevol 
assumpte públic, més enllà de la mateixa independència. 
 
Extret de l’article  “EL DRET A DECIDIR. Una proposta de construcció 
jurídica”. Mercè Barceló i Serramalera, Catedràtica de Dret Constitucional 
Universitat Autònoma de Barcelona 

La reivindicació del dret a decidir ha tingut i té un suport popular ampli i 
parlamentari a Catalunya. Des del 1989, el Parlament català reclama un dret a 
decidir, primer sota la fórmula del dret a l‟autodeterminació de la nació catalana 
(Resolució 98/III i posteriors ).  

L’any 2012, però, en la Resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya ja el 
formula pròpiament com a dret a decidir en substitució progressiva del dret a 
l’autodeterminació. En aquest canvi de rumb, potser hi influí l’intent (fallit) al 
País Basc de convocar una consulta sobre un «Acord democràtic sobre 
l’exercici del dret a decidir del poble basc». O, més probablement, es volgué 
recollir el lema que encapçalà la manifestació multitudinària del 10 de juliol de 
2010 a Barcelona. 

Sigui com sigui, el procés culmina amb la posterior i la darrera Resolució del 
Parlament 5/X (2013), per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret 
a decidir del poble de Catalunya, en què es perd qualsevol referència al dret 
d’autodeterminació i s’hi incorpora decididament la del dret a decidir com a 
concepte força per a designar el dret de la ciutadania de Catalunya a ser 
consultada sobre el seu futur com a comunitat política. Es tracta, així, com 



afirma Vintró, d‟una declaració de sobirania, però no d’una declaració 
pròpiament sobiranista, ja que no suposa l’exercici d’aquesta sobirania ni 
tampoc prejutja en cap moment que l’objectiu de la proclamació del dret a 
decidir hagi de ser la independència com a objectiu. El que es reclama, doncs, 
és endegar un procés –l’exercici del dret a decidir– que serà democràtic i 
«garantirà, especialment, la pluralitat i el respecte de totes les opcions, per 
mitjà de la deliberació i el diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu 
que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat 
popular, que serà la garant fonamental del dret a decidir». Més endavant caldrà 
tornar sobre aquesta resolució, car ha estat objecte de la important Sentència 
del Tribunal Constitucional 42/2014, de 25 de març, que nega qualsevol 
titularitat de sobirania a una part del poble espanyol però, en canvi, reconeix 
l’existència i l’efectivitat del dret a decidir. Si es mira bé, aquesta reivindicació 
no s’allunya gaire de la que es troba en la base de processos com el que ha 
tingut lloc al Quebec amb relació al Canadà (referèndums del 1980 i el 1995, i 
la decisió de la Cort Suprema del Canadà del 1998) o que està tenint lloc a 
Escòcia amb relació al Regne Unit (referèndum del setembre del 2014), ja que 
el fonament jurídic i polític d’aquests es troba imbricat amb el principi 
democràtic, que és, precisament, la font jurídica legitimadora del dret a decidir. 
I això malgrat que el dret a decidir encara pugui ser un dret «en construcció» 

 

• El Dret a l’autodeterminació 

El dret a l'autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, es 
tracta del dret individual i col·lectiu a "decidir lliurement... la condició política i a 
perseguir lliurement... el desenvolupament econòmic, social i cultural".  
El principi d'autodeterminació es considera generalment relacionat amb el 
procés de descolonització que es va donar després de la promulgació de 
la Carta de les Nacions Unides, l'any 1945. L'obligació de respectar el principi 
d'autodeterminació és una característica destacada de la Carta, que apareix 
tant al seu preàmbul com a l'article 1. 
Aquest principi va ser formulat per primer cop pel president dels Estats 
Units Woodrow Wilson en els seus Catorze Punts; i va ésser important en 
el Tractat de Versalles per dibuixar les fronteres de l'Europa Oriental i apuntar a 
la descolonització. Molts dels conceptes resumits en l'ideal d'autodeterminació 
poden trobar-se en documents anteriors com ara la Declaració d'Independència 
dels Estats Units d'Amèrica. 
El dret a l'autodeterminació ha estat reclamat en decennis recents per pobles 
d'arreu del món. En la majoria dels casos, és proposat per una minoria ètnica o 
religiosa que persegueix la independència d'una majoria per evitar la seva 
discriminació o persecució. 
La Constitució de la Unió Soviètica reconeixia aquest dret (Lenin va escriure un 
llibret sobre el dret a l’autoderminació de les nacions que configuraven la 
URSS) a les seves repúbliques, però no va posar-se en pràctica fins a 
la perestroika, i va portar a la disgregació de la Unió Soviètica. 



Lenin abordava la qüestió nacional des d’una perspectiva que prioritzava per 
damunt de tot la lluita de classes, perquè considerava que únicament del seu 
desenvolupament dependria la continuïtat o la fi del capitalisme. Precisament, 
era la recerca de la unitat de la classe treballadora a nivell internacional el que 
li feia defensar el dret a l’autodeterminació. Considerava que no es podia 
pretendre la unitat si entre els propis treballadors existien desigualtats pel que 
fa a un dret democràtic: la possibilitat de constituir-se en un Estat nacional si ho 
desitjaven. 

Des del seu punt de vista, negar aquest dret als treballadors de les nacions 
oprimides significava posicionar-se del costat dels privilegis i l’opressió exercida 
per la classe capitalista de la nació opressora. A més, això també aniria en 
detriment de la pròpia causa dels treballadors d’aquesta nació, ja que, en les 
seves pròpies paraules, “Un poble que oprimeix un altre poble mai no podrà 
assolir el seu propi alliberament”. Per tal de garantir la unitat nacional, la 
reacció de la nació opressora propaga tota mena de prejudicis que impedeixen 
que els treballadors d’ambdues nacions prenguin consciència de la necessitat 
d’unir-se en una lluita comuna.  

Contra allò que Lenin anomena el ‘pragmatisme’ de la burgesia, la classe 
treballadora ha de guiar-se per una política de principis en la qüestió nacional. 
Aquesta s’oposa a tota classe de privilegis o exclusivismes i es basa en la 
defensa del contingut democràtic que comporten les reivindicacions nacionals. 
En reconèixer el dret d’autodeterminació per a totes les nacions de la mateixa 
manera, aquest es constitueix en un avanç democràtic que no té res a veure 
amb el nacionalisme oportunista dels capitalistes de la nació oprimida. 

Tot i que el terme ‘dret a decidir’ no és politològicament sinònim de ‘dret a 
l’autodeterminació’, sí que s’ha utilitzat en aquest sentit. Vaja, que s’ha 
convertit en una mena de sinònim per expressar amb una terminologia més 
contemporània i fàcil d’entendre els principis que ja recollia el ‘dret a 
l’autodeterminació’, essencialment vinculat a processos de descolonització.  
 
Així, tot i que algunes reivindicacions a favor de la independència de minories 
nacionals dins d’estats democràtics occidentals encara s’associen al ‘dret a 
l’autodeterminació’, progressivament ha anat guanyat importància reivindicativa 
l’apel·lació a l’anomenat ‘dret a decidir’.  
 
Per això, com indica Jaume López, aquest concepte s’utilitza cada vegada més 
en les democràcies occidentals, com és el cas de Catalunya. De fet, el ‘dret a 
decidir’ s’ha convertit en predominant en els mitjans de comunicació, i ha 
desplaçat el ‘dret a l’autodeterminació’, un canvi que va arrencar el 2006, quan 
les accions impulsades per l’anomenada Plataforma pel Dret de Decidir van 
començar a situar-lo al centre de l’esfera pública catalana. Anys després -el 
2013, impulsat per la Generalitat- es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, que aglutina entitats i partits polítics. 
 
 
 
 



 
• Relació entre els dos 

 
I és que mentre el ‘dret a l’autodeterminació’ està definit en diversos tractats 
internacionals, el ‘dret a decidir’ no té una definició legal precisa.  
 
El ‘dret a l’autodeterminació’ forma part de la Carta fundacional de les 
Nacions Unides (1945), on s’assegura que es volen “fomentar entre les 
nacions relacions d’amistat basades en el respecte al principi de la igualtat de 
drets i al de la lliure determinació dels pobles”.  
 
En canvi -en paraules del propi Jaume López en una entrevista a ‘Finestra 
d’Oportunitat’– el ‘dret a decidir’ “no està positivat, no hi ha cap document al 
dret internacional que en faci una referència explícita”. En el treball de López 
citat anteriorment, exposa que “el Dictamen del Tribunal Internacional de 
Justícia sobre la declaració unilateral d’independència de Kosovo, emès el juliol 
del 2010, representa una peça jurídica clau en el desenvolupament i 
reconeixement jurídics del dret a decidir (…). El Tribunal deixa clar que la base 
jurídica sobre la qual argumenta no és el dret a l’autodeterminació que es dóna 
en els processos de descolonització –ho afirma explícitament–, sinó un altre 
tipus de legitimitat”. 
 
A tot això, cal afegir-hi que recentment –març 2014– el Tribunal Constitucional 
espanyol va referir-se explícitament al ‘dret a decidir’ en la sentència sobre 
la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de 
Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya el gener del 2013. En 
concret, el Constitucional va determinar que, avui en dia, el ‘dret a decidir’ del 
poble català entès com a sobirania no existeix i que només podria existir si es 
reformés la Constitució espanyola i el poble espanyol el reconegués. Dit d’una 
altra manera, el Constitucional va concloure que el ‘dret a decidir’ només 
existeix com a objectiu polític i que únicament es pot aconseguir a través d’un 
procés que respecti la Constitució espanyola. 
 

La majoria de ciutadans catalans es consideren a si mateixos part d’una 
comunitat sobirana que té el ‘dret a decidir’ què vol ser. Aquesta és 
l’essència del ‘dret a decidir’: votar sobre qualsevol àmbit que afecti el conjunt 
de la comunitat, des del sistema de pensions fins a l’organització de la sanitat 
pública o la planificació de les infraestructures. I, per descomptat, també sobre 
l’estatus polític de la pròpia comunitat, cosa que en el cas català implica decidir 
si es vol o no construir un nou estat. 

En altres paraules, el ‘dret a decidir’ és sinònim de radicalitat democràtica. 
Això és el que fa que sigui assumit per la majoria de la societat catalana, 
independentment de l’origen de cadascú i de si s’és o no favorable a la 
independència. 

 

 



 

B. Sobirania nacional i Posicionaments dels partits a Catalunya 
i a les Espanyes 
Dues posicions bàsiques sobre el dret a decidir: 

1ª El Govern espanyol, fins ara ha negat l’existència d’un dret a decidir entès 
en els termes anteriors. I el fonament explícit de la negativa és la suposada 
inconstitucionalitat de la pretensió perquè: 

• D’una banda, entén que vulneraria l’article 1.2 de la Constitució, en 
què es proclama que «La sobirania nacional resideix en el poble 
espanyol»;  

• i, de l’altra, que també violaria l’article 2, el qual estableix que «La 
Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació 
espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols». 

Alguns partits espanyols i catalans així ho veuen (PP, C’s i una bona part del 
PSOE i PSC) 

2ª Catalunya és una nació i per tant sobirana i té el dret a decidir com a 
poble. 

Així ho veuen Izquierda Unida, Podemos (encara que estarien per un Estat 
Federal) i a Catalunya. UDC, ICV, EuiaA, Equo (Catalunya si que es pot- En 
Comú Podem-Barcelona en comú) en els que hi ha confederalistes, federalistes 
i independentistes i els partits independentistes: MES, DpC, ERC, PDECAT 
(antiga CDC),  i la CUP. 

 

C. Pacte pel Dret a decidir 
El Pacte Nacional pel Dret a Decidir és un pacte a favor del procés de 
l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític 
de Catalunya format per la societat civil, les institucions més representatives del 
país, el món local i les forces polítiques. 
La reunió constitutiva del pacte tingué lloc el 26 de juny de 2013 a l'auditori 
del Parlament de Catalunya i hi participaren una quarantena d'entitats.[1] La 
presentació del manifest unitari tingué lloc el 16 de setembre de 2013 amb el 
suport de 800 entitats. 
 

Objectius 

• Dur a terme una orientació general del procés per fer efectiva la consulta 
sobre el futur polític de Catalunya. 

• Crear un espai de debat i diàleg permanent sobre el dret a decidir. 



• Facilitar el debat democràtic que comporta l'exercici del dret a decidir, 
garantint que el dret a ser consultat comporti també el dret a defensar la 
posició que cadascú consideri més convenient. 

• Recollir les propostes que emanin de la societat civil i dels seus agents i 
institucions per enriquir el procés de l'exercici del dret a decidir. 

• Difondre i garantir els valors democràtics del dret a decidir com a expressió 
i fonament de la participació ciutadana directa en els afers col·lectius de 
gran transcendència. 

• Garantir la participació i la coordinació dels diferents actors organitzats del 
país a favor del dret a decidir: entitats socials i ciutadanes independentment 
del seu objecte social; agents econòmics i socials; partits polítics, i 
institucions públiques. 

• Fer pedagogia i explicar el dret a decidir i la celebració de la consulta; i 
proposar i impulsar els mecanismes i accions necessaris perquè el debat 
sobre el futur de Catalunya arribi arreu de la societat catalana i en 
garanteixi la participació ciutadana. 

 

El pacte està integrat per: entitats civils, cíviques, ciutadanes, culturals, 
econòmiques, sindicals, empresarials; el món local; els grups parlamentaris que 
han donat suport al dret a decidir, i el govern. També s'han constituït diversos 
pactes pel dret a decidir a escala local. Per exemple a Badalona, Sabadell, 
Terrassa, Girona, Reus i Sant Celoni. 
Actualment el PNDD ha rebut 1.653 adhesions i entre les 54 entitats 
promotores hi ha: el Parlament de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, 
les diputacions de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona,[3] l'Assemblea 
Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Candidatura d'Unitat Popular, la Unió General de Treballadors, 
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió Sindical Obrera de 
Catalunya i la Intersindical-CSC.[4] 
Les cambres de comerç i organitzacions empresarials de Catalunya donaren 
suport al Pacte Nacional pel Dret a Decidir a través del Manifest del Far signat 
el 8 de maig de 2014 al Far de Sant Sebastià de Llafranc. Aquest manifest fou 
signat per les 13 cambres de comerç de Catalunya, a més de la CECOT, la 
Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa (FEPIME), l'Associació 
Multisectorial d'Empreses (AMEC), la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
(PIMEC), FemCAT i la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona 
(FOEG).[5][6] 
 

 

 

 



D. Factors que poden influir en no acceptar el dret a decidir 
1. Factors referents a la procedència de les persones 

 
• Moltes persones pel fet d’haver nascut fora de Catalunya, o ser 

de famílies procedents d’altres llocs de les Espanyes, o d’altres 
països, no han tingut un fort sentit de pertinença a Catalunya. 

• A més es senten espanyols i alguns catalans i espanyols (o d’un 
altre Estat) sense veure-ho incompatible. 

• Els sembla que la independència de Catalunya els obligarà   
solament a sentir-se catalans,  a parlar català... 

• Creuen que això els distanciarà de la seva família que viu a altres 
llocs d’ España o en altres Estats. 

• Pensen que  es sentiran marginats a Catalunya, o que els 
menysprearan. 

o Caldria treure pors i fer notar que tothom es podrà sentir 
català i a la vegada espanyol i tenir les dues nacionalitats. 

o També cal fer veure que no hi haurà menyspreu, ni 
marginació. 

o Cal fer notar que la relació i les possibilitats de viatge a 
altres llocs d’ España no tindrà cap impediment. 

o Mostrar que una Catalunya independent tindrà millor 
relacions amb España que ara que estan molt 
deteriorades. 
 

2. Factors referents a la forma d’entendre la relació entre 
emancipació social i emancipació nacional 
 

• Aquest és un factor molt important i que penso pesa molt en 
moltes persones d’esquerres. 

• Alguns creuen que és prioritària l’emancipació social. 
• Altres creuen que l’emancipació nacional o no existeix, o no és 

important. 
• Altres pensen que la dreta “tapa” amb l’emancipació nacional, les 

seves “vergonyes”, les seves corrupcions, es seves ineficàcies 
polítiques, les seves polítiques d’austeritat, el seu neoliberalisme, 
el reforçament del capital, i segueix servint els seus interessos, i 
manipula el poble amb el tema nacionalista. 

• Altres separen enormement el procés sobiranista nacional, del 
procés d’alliberament social. 

• Altres creuen que si es fa la independència i no avancem en 
l’alliberament social (que no veuen clar, si en té l’hegemonia la 
dreta) no val la pena la independència. 

• Altres creuen que l’emancipació nacional  es pot reduir a 
l’emancipació social que és la que val la pena. 
 



 
o Val la pena fer notar que l’emancipació nacional i 

l’emancipació social són dos processos diferents, amb ritmes 
diferents, situacions, circumstàncies, conjuntures, correlacions 
de forces i agents diferents, però que estan vinculats. 

o Cal observar que sempre que hi hagut un avenç en 
l’emancipació nacional hi hagut a Catalunya un avenç en 
l’emancipació social. 

o És convenient observar que un procés no pot substituir l’altre, 
no s’han de confondre, ni fusionar-se, ni separar-se. 

o També és important fer veure que ara estem en una ocasió 
única per l’emancipació nacional, que la podem perdre, i que 
com moltes vegades ja ha passat en la història de Catalunya, 
si es separen els dos processos, podem perdre els dos, i anar 
enrere en els dos. 
 

3. Factors referents al pensament sobre el nacionalisme 
• Hi ha una tradició, una teoria i un pensament d’esquerres que 

contempla el nacionalisme com un moviment social burgés que 
normalment li ha anat bé a les dretes per amagar els seus 
interessos de classe (vegis  llibres i estudis del pensament 
marxista: Jordi Solé Tura i altres...) 

• Aquestes ideologies, pensaments i teories han tingut força pes en 
el PSC i en el PSUC, i per tant a ICV, EUiA, i en les diferents 
tradicions socialistes, comunistes  i fins  tot anarquistes. 

• Sembla que Podemos també respon a aquests plantejaments. 
 
o Hi ha una altra tradició del pensament d’esquerres, i de les 

teories socials, que precisament afirmen que el moviment 
nacionalista és de procedència popular, o com a mínim hi ha 
un nacionalisme burgés i un altre de popular (vegis Josep 
Termes, Josep Fontana, Antoni Segura...) 

o El pensament marxista (tant socialista, com comunista) 
reconeix el dret a l’autodeterminació dels pobles. 

o És veritat que les dretes han pogut manipular el nacionalisme 
al seu servei, com ho han pogut fer de la religió, de la cultura i 
de l’art, però això no significa que el nacionalisme se 
l’identifiqui com burgés o de dretes,. 

o També és veritat que les esquerres han pogut utilitzar i 
manipular el nacionalisme al seu servei, com han fet amb la 
cultura, i en veiem exemples en el PSOE espanyol. 

o Hi ha a Catalunya, i en altres països,  una tradició profunda, 
arrelada i consolidada de persones, grups d’opinió, líders 
polítics, moviments i partits polítics d’esquerres i nacionalistes i 
fins i tot alguns independentistes (molts partits de principis del 
segle XX, Estat Català, FNC, PSAN, BEAN, Moviment de 



Defensa de la Terra, i molts d’altres i darrerament ERC, la 
CUP). 
 

4. Factors referents a la presència de la dreta en el procés 
 

• Té relació amb el factor anterior. 
• Sembla que la dreta té l’hegemonia en el procés actualment i que 

l’ha tingut altres vegades. 
• Es creu que la dreta decantarà el procés vers els seus interessos 
• Alguns davant d’això prefereixen no ser-hi en el procés. 
• Altres prefereixen ser-hi i decantar-lo vers l’esquerra però 

prioritzant l’emancipació social i els problemes més importants de 
la gent (diuen). 

o Caldria veure fins a quin punt la dreta s’ha apuntat al procés vers 
la independència, per la pressió popular. 

o Caldrà veure el pes de les esquerres en el procés, encara que de 
fet estan, de moment, dividides. 

o Ara és un moment clau a aprofitar i veure com fem la constitució 
de la Republicà catalana. Caldrà des de l’esquerra pressionar per 
avançar en l’alliberament social. 

o Tampoc ens podem fer il·lusions, ja que les correlacions de forces 
són les que són i haurem d’acceptar les hegemonies i les aliances 
que les circumstàncies permetin. 

o És important la mobilització popular per anar pressionant 
polítiques d’esquerres i és important que els partits i moviments 
d’esquerres aglutinin, mobilitzin i conscienciïn. 
 

5. Factors referents al pensament i a l’experiència internacionalista 
• La tradició esquerrana i del moviment obrer és internacionalista. 
• Anem cap a Unions d’estats, Unió Europea, mundial, perquè cal 

ara fragmentar en petites nacions? 
• Hi ha gent que se sent ciutadà del món (així ho expressa), i no 

d’una nació concreta. 
• Hi ha gent no té ni l’experiència, ni el sentiment de pertinença 

patriòtica, o nacional. 
• Molta part de la tradició anarquista és molt internacionalista. 

o La tendència a la unió d’estats no és incompatible amb la 
tendència a constituir Estats de les petites nacions. 

o S’ha acabat l’etapa de la construcció dels Grans Estats-Nació 
a Europa, constituïts des del Renaixement. 

o Estem en  una altra etapa en la que la “força centrífuga” de 
cessió de sobirania a la UE i possibles organitzacions 
internacionals, es compensa amb la força centrípeta de 
constituir estats de petites nacions en els que puguem decidir 
sobre la nostra llengua, cultura, educació, sanitat, transports, 
posar alguns impostos a les grans multinacionals, a la banca, 



serveis socials,... (veure els casos d’Escòcia, Flandes, 
Còrsega, Catalunya...) 

o Es tracta de construir un altre tipus d’Europa, i en aquest sentit 
el moviment independentista és revolucionari, ja que pretén 
una Europa, no fonamentada en la banca, i en les grans 
empreses, en el  mercat, sinó a partir de les nacions reals, 
amb la seva cultura, tradició, història, llengua... 

o Els Grans Estats Europeus defensen les seves grans nacions, 
menyspreen les petites nacions, no les comprenen, i de fet no 
volen construir realment Europa, ja que prioritzen els seus 
interessos d’Estat sobre els del poble europeu (cas de Grècia, 
Escòcia, Catalunya...) 

o Una persona es pot sentir català i a la vegada internacionalista 
amb interessos de classe i de poble, en solidaritat amb les 
classes subalternes d’altres pobles.  

o De fet la mateixa paraula inter-nacionalista, parteix de què es 
té, es viu i se sent un d’una nació determinada. 

o Cal respectar que hi hagi persones que no tinguin el sentiment 
de pertinença a una nació, tot i que podria ser una certa 
mancança, o com a mínim podria amagar un sentiment 
amagat força patriòtic, a vegades. 
 

6. Factors referents a una tradició federal o confederal de l’esquerra 

• Aquest factor pesa molt en els socialistes i també a ICV i EUiA. 
• Es pretén un estat federal a España, tal com està exposat en els 

seus estatuts de partit (PSOE i PCE), des de l’origen. 
• S’ha anat creant en aquests partits una consciència generalitzada 

de caire federal, com la millor solució per l’encaix entre España i 
Catalunya. 

• Creuen que caldria esperar un nou govern a España més 
d’esquerres que faria possible un canvi constitucional de caire 
federal. 
o Per forjar un estat federal caldria: 

§ Una concientització i mobilització (del poble català i de 
poble espanyol) vers un estat federal, que haguessin 
pogut fer el PSOE (quan tenien el govern) i el PCE, i 
que no han fet. 

§ Un procés polític i jurídic constitucional vers l’ estat 
federal quan el PSOE estava en el govern. De fet quan 
el tripartit governava a la Generalitat es va intentar amb 
el nou estatut, que el govern Zapatero va prometre 
recolzaria i avançaria vers un estat federal, i no va ser 
així. La credibilitat l’han perduda. 

§ Podemos, sembla que estaria per aquesta posició, si 
guanya el govern ell o amb el PSOE en les properes 



eleccions, però ni el poble espanyol està preparat ni hi 
ha credibilitat de què ho realitzin de debò. A més, es 
necessiten els 2/3 per un canvi constitucional, i el PP no 
voldrà. 

§ Si realment es tirés endavant, les negociacions es 
preveuen eternes amb Catalunya. 
 

o Si es vol un Estat confederal primer cal ser un estat 
independent  i després pactar el que es vol fer conjuntament 
amb l’ altre (o altres) estats. 

 

7. Factors referents al temps de la possible des-cohesió del poble 
català 
 

• Aquesta qüestió l’ha plantejada des de la transició vers la 
democràcia,  sobretot el PSC, i possiblement amb raó en els 
temps de mitjans dels anys setanta, en què era possible una 
fragmentació a Catalunya entre els autòctons, i els nou-vinguts 
d’altres parts de les Espanyes. 

• De fet el PSC va fer un bon paper de cohesió, d’unir aquestes 
dues “’animes” en el seu partit, i ha fet una bona tasca en aquest 
sentit a l’ àrea metropolitana de Barcelona. 

• Aquesta tradició ha fet forat en sectors d’esquerres, del PSC, 
d’ICV, d’ EUiA, i segueixen pensant en el perill d’una des-cohesió 
de Calalunya pel tema nacional, nacionalista. 

• De fet encara ara es nota un divers comportament electoral en 
l’àrea metropolitana de Barcelona, i de Tarragona, i en la 
Catalunya central. 
o El PSC, i tampoc el ICV i EuiA (potser ho va fer més el PSUC 

a la seva època) no han fet suficient per la llengua, i per ajudar 
a què el sentiment de pertinença arreli i s’expandeixi en el 
sectors de la immigració castellana, murciana, andalusa, 
extremenya... 

o Tampoc han fet un suficient paper en el lligam entre 
alliberament nacional i alliberament social. 

o Més aviat s’han recolzat electoralment, en els sectors 
immigrants. 

o Avui dia podem dir, que una certa fragmentació segueix, i per 
tant no ha estat tant complerta la tasca dels patits d’esquerres. 

o Per altra banda no es veu un perill de des-cohesió, actualment, 
ja que la població catalana ha quedat desbordada per la 
vinguda d’immigrants d’altres estats. 

o La gent procedent d’altres llocs d’ España ja s’ha fet gran i en 
les segones generacions i terceres, ens trobem de tot: hi ha 
que se senten catalans i fins i tot independentistes, altres se 



senten catalans però no independentistes, altres catalans i 
espanyols, i altres solament espanyols, o altres, ciutadans del 
món. Hi ha de tot. 

E. La doctrina social de l’església sobre el dret a decidir 
Extret de: 

Els drets de les nacions en la doctrina social de l'Església 
Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau-Barcelona / 04/02/2013 

Existeix una llarga tradició de pensament social de l’Església entorn a aquesta 
qüestió, desgranada en una multitud de pronunciaments (un bon resum es pot 
trobar a Oriol i Costa, Proa, 2009).  

Entre aquests pronunciaments destaquen les consideracions contingudes a 
l’encíclica “Pacem in terris” de Joan XXIII (1963) o la constitució conciliar 
“Gaudium et Spes” (1965) així com l’impressionant magisteri de Joan Pau II, 
recollit en les seves encícliques i múltiples discursos, com els que va adreçar a 
la UNESCO (1980), les Nacions Unides (1995) o al Cos diplomàtic, i una 
infinitat de pronunciaments fets en els seus viatges i adreçats a diferents 
nacions: als pobles autòctons d’Amèrica, als pobles africans, als aborígens 
australians, al poble gitano, a diverses nacions europees, algunes recentment 
constituïdes en Estats (Txèquia i Eslovàquia, països balcànics, països bàltics...) 
o d’altres com Bèlgica, Suïssa o l’Alemanya reunificada. 

Aquesta doctrina parteix de l’afirmació de l’alt valor i primacia de les cultures 
desenvolupades pels grups humans en diferents territoris, doncs són la forma 
peculiar de com els humans es relacionen amb la Creació, amb Déu i entre ells. 
Les cultures estan cridades al diàleg i al intercanvi entre elles, tot evitant el 
tancament o impermeabilització, com també l’homologació assimilació d’unes a 
altres. Partint d’aquesta prèvia, el pensament social de l’Església entén les 
nacions com  aquelles comunitats humanes de persones unides per lligams 
diversos, especialment per la cultura. Per això, les nacions existeixen per la 
cultura i per a la cultura. Les nacions són aquelles comunitats que posseeixen 
una història que supera la història de l’individu i de la família, en les quals hi té 
un paper fonamental la llengua. 

En aquest sentit, l’Església lloa als pobles que han mantingut la seva cultura, 
llengua i identitat malgrat les invasions i agressions. Per això, fa una positiva 
valoració del nacionalisme o patriotisme, entès com l’amor que es deu a la 
pròpia pàtria i la dedicació al seu servei en favor del bé comú. Alhora, rebutja 
amb força aquell nacionalisme exacerbat, impositiu o violent, que consisteix en 
la dominació, l’abús de drets o l’opressió de minories, així com condemna el 
terrorisme en qualsevol forma. 

D’acord amb aquesta visió, la doctrina social subratlla que les nacions 
gaudeixen d’una sèrie de drets dels quals no se’ls pot privar, que són els 
mateixos drets humans considerats a escala comunitària:  

o el dret a l’existència com a nacions,  
o a la llibertat,  
o a ser subjectes socio-polítics,  



o a ser responsables i a gestionar els propis afers,  
o al senyoratge real en tots els camps,  
o al propi destí,  
o al seu esdevenidor,  
o a mantenir i desenvolupar la pròpia identitat a fi de cooperar lliurement 

amb els altres,  
o a la pròpia llengua i cultura  
o i a gaudir d’una “sobirania espiritual” que els permeti modelar la pròpia 

vida i cultura d’acord amb les seves tradicions, la qual cosa exigeix una 
grau suficient i equitatiu d’autogovern.  

El respecte d’aquests drets és fonament de la justícia i la pau. 

Certament, afirma l’Església que aquests drets no equivalen necessàriament a 
disposar de sobirania política i constituir-se en la forma jurídica Estat: diverses 
nacions poden compartir un mateix Estat, sempre que es respecti un clima de 
llibertat, garantida pel respecte al dret a l’autodeterminació dels pobles. Els 
drets de les nacions no són il·limitats, com no ho és cap dret, ja que estan 
sotmesos al bé comú i a la dignitat i als drets de les persones i de les minories. 
Per tant, no existeix un dret unilateral i il·limitat de secessió, però en 
determinades circumstàncies i condicions (cal un judici ètic particular de cada 
cas), valorant-ne totes les conseqüències i respectant el bé comú, pot ser 
admissible que una nació es constitueixi en Estat, ja que tampoc existeix un 
dret unilateral i il·limitat dels Estats existents a imposar unilateralment qualsevol 
tipus d’unitat política. 

Aquests drets són vàlids per a totes les nacions, tinguin o no Estat propi, ja que 
no descansen sobre normes jurídiques (per exemple una Constitució), sinó 
sobre principis morals. Són drets naturals i en conseqüència, originaris i 
inalienables.  

Per això cal distingir netament entre nació i Estat. Un Estat pot aplegar 
diferents nacions, igual que una nació pot estendre’s en diferents estats. 
Diferents fórmules són possibles mentre es respectin els drets dels pobles i el 
bé comú i, en cas de conflicte, es cerquin solucions mitjançant el diàleg sincer. 

La doctrina social de l’Església demana que s’aprovi una regulació 
internacional del dret a l’autodeterminació dels pobles, que permeti una 
resolució justa dels conflictes que es donen. Aquesta és una llacuna important 
del dret internacional. I apel·la a la resolució dels conflictes entre pobles 
mitjançant el diàleg, basat en la veritat, la justícia, el perdó i la reconciliació. 

Val la pena concloure que els bisbes catalans varen afirmar l’any 1985 en el 
seu document “Arrels cristianes de Catalunya”, ratificat recentment, que 
“Catalunya és una realitat nacional, afaiçonada amb mil anys d’història, amb la 
seva llengua i cultura, que té plena consciència de la seva història i personalitat 
pròpia”. 

En conseqüència, el mínim que es pot dir és que la voluntat majoritària 
d’aquest poble és digne de respecte i seriosa consideració per part de l’Estat 
espanyol i la comunitat internacional. 

 



 

 

 

 

 

Actes 
Un conjunt d’entitats catòliques o d’inspiració cristiana adherides al Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, han organitzat un acte públic per fer palès el 
compromís de tants cristians i cristianes, entitats i organitzacions religioses 
amb el Dret a Decidir del poble català. 
L’acte tindrà lloc el 7 de juliol de 2014, a 2/4 de 8 del vespre al CaixaFòrum de 
Montjuïc (av. Ferrer i Guàrdia, 6-8) Les entitats cristianes adherides al Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir convoquen un acte públic i obert el 7 de juliol a 
Barcelona. Diverses entitats d’Església i d’inspiració cristiana renovaran el 
suport a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya 
després de l’acte d’adhesió conjunta al Pacte Nacional del passat mes 
d’octubre al Parlament de Catalunya. L’acte inclourà un espai de diàleg 
sobre la Doctrina Social de l’Església amb el teòleg Xavier Morlans; el 
president Joan Rigol, coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir; la 
teresiana Victòria Molins; i el periodista Miquel Calçada, comissari de la 
commemoració del Tricentenari. El debat estarà acompanyat de diverses 
intervencions musicals i artístiques en les que participaran, entre altres, el 
músic Natxo Tarrés. També es projectarà un audiovisual sobre el pensament 
de diversos intel·lectuals i eclesiàstics catalans i sobre el magisteri eclesial 
del segle XX al voltant dels drets dels pobles i de les nacions. La 
dibuixant Pilarín Bayés també ha donat suport a l’acte amb una il·lustració. 
 
Manifest Campanya Església Plural 
 
Catalunya viu un atzucac polític i jurídic des que el Tribunal Constitucional va 
amputar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, que havia estat aprovat 
pel nostre Parlament i ratificat per les Corts de l’Estat i per referèndum del 
poble de Catalunya. 
El pensament social de l’Església il·lumina aquesta realitat amb l’afirmació del 
poble com a subjecte de l’autoritat política, amb la defensa la democràcia com 
a sistema i amb el reconeixement dels drets dels pobles i de les nacions, entre 
els quals el de l’autodeterminació. 
Els bisbes de Catalunya, a Arrels Cristianes de Catalunya (1985) declaraven: 
“L’existència de la nació catalana exigeix una adequada estructura jurídico-
política que faci viable l’exercici dels (seus) drets”. Més tard, en el document Al 
servei del nostre poble (2011), afirmen: “Avui s’han manifestat nous reptes i 
aspiracions, que afecten la forma política concreta com el poble de Catalunya 
s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans 
d’Espanya en el context europeu… defensem la legitimitat moral de totes les 
opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les 
persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la justícia.” 



Així, doncs, en continuïtat amb la trajectòria d’arrelament al país i des del 
principis enunciats, les entitats sota-signants ens adherim al Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, constituït al Parlament de Catalunya per un bon nombre de 
forces polítiques i entitats de la societat civil. 
Barcelona, octubre 2013 
 

Signat per unes 50 entitats catòliques i entregat a Nuria Gispert 


