
EL CIEMEN DAVANT EL REFERÈNDUM 

DE L’U D’OCTUBRE DE 2017

El CIEMEN, entitat de la societat civil que treballa per a fer conèixer i promoure la realitat
nacional catalana al món, per a difondre el coneixement dels pobles i nacions sense estat, i
per  a  defensar-ne  els  drets  col·lectius,  davant  l’anunci  del  govern  de  la  Generalitat  de
Catalunya de la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació vinculant, en el qual ens
demana  si  volem  que  Catalunya  sigui  un  estat  independent  en  forma  de  república,
manifesta el següent:

1) El procés català d’emancipació ha fixat el seu objectiu a través de vies pacífiques, cíviques
i democràtiques, un fet que cal posar en contrast amb d’altres pobles que, al llarg de la
història, han assolit la seva independència mitjançant conflictes armats. Durant anys, des de
les institucions de l’Estat espanyol s’ha argumentat que qualsevol objectiu polític era legítim
en absència de violència, però l’experiència dels darrers cinc anys ens demostra que no és
plausible esperar per part de l’Estat una resposta política a un conflicte polític, i que la via de
la reforma constitucional esdevé impracticable. De fet, la negativa del govern de l’Estat a
permetre la celebració d’aquest referèndum i la seva voluntat d’apuntalar el règim del 78
l’ha conduït a utilitzar coaccions jurídiques i episodis de  guerra bruta contra el moviment
independentista  català  amb  l’objectiu  de  desactivar  el  procés  democràtic
d’autodeterminació.

2) L’experiència de més de quaranta anys en l’estudi de centenars de casos de pobles que
s’han mobilitzat per obtenir el màxim nivell d’autogovern possible ens demostra que, en la
defensa del dret a l’autodeterminació, en diverses ocasions les lleis s’han acabat adaptant a
la voluntat popular, manifestada, directament o indirecta, a través dels diferents instruments
de representació democràtica del poble en qüestió. El debat sobre la necessitat de complir



amb la legalitat estatal per sobre de la legitimitat d’una reivindicació assumida per almenys
un 75% de la societat catalana queda superat per l’exemple de la realitat d’una trentena de
nous estats  que s’han creat  en els  darrers  30 anys malgrat  el  fet  que els  governs dels
respectius  estats  matriu  s’hi  oposaven  (de  vegades  amb  violència)  o  que  existien
legislacions que a priori  no ho permetien. Els fets polítics sovint sobrepassen els marcs
jurídics.

3) En coherència amb els objectius de l’entitat, amb la trajectòria dels seus 43 anys d’història
i amb l’horitzó d’assolir la plena emancipació del poble català, des del CIEMEN donem ple
suport  a la  celebració d’aquest  referèndum convocat  per  la  Generalitat  de Catalunya l’1
d’octubre de 2017. En aquest sentit, posem a disposició del teixit cívic, social i institucional
les capacitats i possibilitats tècniques, logístiques i relacionals del CIEMEN, per tal de dur a
terme aquest referèndum, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima participació possible. 

4) Ens solidaritzem amb totes les persones que, per motius de caràcter administratiu, no
formen part del cos electoral que regirà la participació en el referèndum i no podran exercir
el seu dret a vot, per no disposar de la nacionalitat espanyola ni de veïnatge dins del territori
de la  Comunitat  Autònoma de Catalunya.  Ens referim a aquells  ciutadans  de  Catalunya
vinguts d’altres països que no poden votar en unes eleccions al Parlament. El fet que milers
de catalans nascuts en d’altres indrets no puguin decidir sobre futur del seu país d’acollida
ens afecta a tots com a comunitat diversa i plural que som. Per aquesta raó, des del CIEMEN
farem campanya activa perquè aquestes persones participin en el debat sobre el futur del
país, car el resultat també les vincularà. De la mateixa manera, també volem donar veu a
totes aquelles persones que se senten vinculades a l’imaginari social, polític, institucional i
cultural  dels  Països  Catalans,  i  que,  pel  fet  que  no viuen a  la  Comunitat  Autònoma de
Catalunya, no poden participar d'un procés el resultat del qual contribuirà a canviar el futur
dels territoris on viuen.

5) A escala internacional, el CIEMEN fa una crida a tots els actors polítics, socials, culturals i
institucionals dels diferents pobles,  nacions i  estats del  món a donar suport  públic  a la
celebració  del  referèndum  de  l’u  d’octubre  de  2017  i  a  participar  activament,  com  a
observadors, en el seguiment i validació del seu resultat.

6)  La Junta del  CIEMEN, en sessió extraordinària,  ha acordat  recomanar als  seus socis,
afiliats  i  simpatitzants  el  vot  favorable  a  un Estat  Independent  en forma de República  i
participarà en la campanya del referèndum en aquest mateix sentit.

Barcelona, a 26 de juliol de 2017


