	
  

	
  

SOM GRAMENET DAVANT LA CONVOCATÒRIA DE REFERÈNDUM I EL FUTUR
POLÍTIC DE CATALUNYA
Qualsevol força política que vulgui fer front a la transformació de la societat ha d’influir
en aquells afers que determinen l’entorn i els esdeveniments socials. En aquest sentit,
Som Gramenet ha d’afrontar sense pors el debat referent al referèndum sobre la
independència de Catalunya, sobre el dret a l’autodeterminació, sobre el dret a decidir.
Antonio Gramsci deia “Odio als indiferents. Crec que viure vol dir prendre partit [...]La
indiferència és el pes mort de la història”. En aquest sentit, i adoptant el seu
pensament, no es pot restar indiferent al devenir dels afers polítics que ens afecten a
tots i totes.
L’organització Som Gramenet, des de la seva autonomia i conformada per gent
provinent de tendències polítiques d’esquerres diverses i amb posicionaments diversos
referents a la relació que hauria de tenir Catalunya amb la resta de pobles de l’Estat
espanyol, va decidir en la Coordinadora de Som Gramenet adherir-se tant al Pacte
Nacional pel Referèndum (PNR) com a l’homòleg local, el Pacte Colomenc pel
Referèndum (PCR).
En els manifestos dels pactes es fa un repàs del devenir del sentiment generalitzat,
recolzat pel 80% de la població catalana, en favor de la convocatòria d’un referèndum
sobre la independència de Catalunya. La retallada de la reforma de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament de Catalunya, que va produir una forta
minva de l’autonomia catalana, les diverses peticions de millores polítiques i
econòmiques que s’han trobat constantment amb un mur en la negativa amb els
diferents governs de l’estat espanyol. Les mobilitzacions al carrer massives des
d’aquests fets han anat in-crescendo cada any, un fet que no es pot menystenir.
El resultat de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de
2015 va posar de manifest que les formacions polítiques que van defensar el dret a
decidir de manera clara i inequívoca van rebre un suport majoritari per part de la
ciutadania. D’acord a aquest suport per part del poble de Catalunya, el Parlament va
acordar iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que tots els
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu,
mitjançant un referèndum.

	
  
A Santa Coloma de Gramenet, ens trobem amb què el Ple de l’Ajuntament es va
posicionar, el passat mes d’abril, en contra de la celebració i convocatòria del
referèndum (vots en contra de PSC, PP i Ciutadans; vots a favor de Som Gramenet i
ICV-EUiA). A aixó s’afegeixen les declaracions de l’alcaldessa, Nuria Parlón, referents
a que no cedirà espais municipals per a la realització d’aquest.
Just aquestes setmanes, a proposta de Guanyem Badalona en Comú i un cop debatut
en la coordinadora de Som Gramenet s’ha impulsat un manifest on també hi és afegit
Sant Adrià en Comú per impulsar l’Assemblea d’Electes del Barcelonès Nord, on
participen els regidors i regidores que així ho creguin addient, amb la finalitat de
defensar els càrrecs electes repressaliats i contribuir en la celebració del referéndum.
Aquesta assemblea d’electes està en procés de creació i en converses amb electes
d’altres formacions polítiques de la comarca.
El passat 9 de juny el president de la Generalitat va anunciar la data de convocatòria
del referèndum, que serà pel proper 1 d’octubre de 2017, i la pregunta que s’hi farà:
“Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?”
El PP, el govern de l’Estat espanyol, s’ha negat a obrir cap mena de negociació per la
convocatòria del referèndum. I es va movent el taulell polític. Tothom haurà de moure
fitxa, haurà de prendre posicionament. Ens trobem amb les forces independentistes
(JxSi i CUP), les forces unionistes (PSC, PP i Ciutadans) i les forces que defensen el
dret a decidir (CSQP, En Comú Podem, Podem, Catalunya en Comú, ICV, EUiA…). Si
el govern de l’Estat espanyol, el PP, segueix amb la seva negativa –que és el més
probable- què faran les diferents forces polítiques?
I aquí rau un dels debats que afronta, també, Som Gramenet. Tenint en compte
l’escenari polític que ens ve donat de convocatòria de referèndum i de l’actuació
previsible del govern de l‘Estat i els estaments judicials, Som Gramenet ha de tenir
clar, d’avantmà, el posicionament i la participació que tindrà al respecte.
Cal tenir en compte, amb això, el posicionament pres inicialment per la Coordinadora
de Som Gramenet el març de 2015, abans de les eleccions municipals, en que referent
a aquestes qüestions Som Gramenet es posiciona com una força política a favor del
dret a decidir, on més enllà d’aquest fet hi ha una pluralitat interna que es reflecteix
deixant llibertat de consciència als càrrecs electes.
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nova realitat i als nous escenaris que s’obren. És en aquest sentit que Som Gramenet
es defineix.
EL REFERÈNDUM: SENSE MATISOS
Per tots és conegut el debat entorn la convocatòria del referèndum: ha de ser pactat?
Ha de ser unilateral? Som Gramenet entén el referèndum com una de les màximes
eines democràtiques de les que ens podem dotar en l’actualitat i com a organització
s’entén que la convocatòria d’un referèndum d’aquestes característiques no entén de
matisos ni adjectius. Sigui pactat o unilateral, apostem per que la gent pugui exercir el
seu dret a opinar mitjançant el vot.
Si el govern de l’Estat espanyol segueix amb la negativa de negociar/pactar la
convocatòria del referèndum, com està sent, i si es convoca aquest de forma
unilateral, Som Gramenet recolzarà la convocatòria del referèndum de forma unilateral.
En aquest sentit, si el govern de l’Estat espanyol actua, activant els diferents
mecanismes repressius, en contra dels organitzadors i col·laboradors del referèndum,
Som Gramenet estarà des del primer moment donant la cara i solidaritzant-se amb les
persones repressaliades per l’Estat.
Som Gramenet ha de jugar, com a organització estrictament municipal a la ciutat de
Santa Coloma de Gramenet, en els diferents espais creats o que es creïn per a la
realització del referèndum un paper clau, important, com a primera força polític a
l’oposició dins de l’Ajuntament actuant com a garant de la defensa del referèndum,
tenint, a més una implicació activa i, a mesura que s’apropin esdeveniments, fixant-ho
com una prioritat de l’organització.
SÍ A LA INDEPENDÈNCIA, SIGUEM INDEPENDENTISTES O NO
Arribat el referèndum de l’1 d’octubre, davant la pregunta “Voleu que Catalunya sigui
un Estat independent en forma de república?”, i més enllà del vot que pugui emetre a
títol personal cada membre de l’organització, creiem que SOM Gramenet ens hem de
pronunciar a favor de l’opció que ens posi en un escenari més favorable per seguir
avançant cap a la justícia social i la democràcia plena.
Volem aclarir que no es tracta d’adoptar un posicionament abstracte a favor o en
contra de la independència de Catalunya, sinó a favor o en contra de constituir una
república catalana independent del regne de Espanya, tal com aquest és avui dia.

	
  
SOM Gramenet no és independentista, com tampoc és federalista o confederalista.
SOM Gramenet és un moviment molt plural on conviuen amb harmonia dones i homes
de procedències i idiomes diversos, persones que se senten catalanes amb d’altres
que se senten també espanyoles i encara amb altres que no se senten d’enlloc o, al
contrari, d’arreu del món. Hi ha moltes dones i homes de SOM que estarien còmodes
en un hipotètic estat espanyol d’estructura confederal, igual com n’hi ha molts altres
que, fins i tot així, seguirien preferint la independència. Però discutir ara sobre
hipotètiques reformes constitucionals que permetessin una sobirania compartida entre
Catalunya i Espanya és completament estèril en la mesura que una reforma
constitucional requeriria una majoria qualificada de diputats impossible d’aconseguir,
almenys, en molts anys.
El tema a decidir, per tant, no és aquest, sinó si ara és millor per al poble de Catalunya
quedar-se dins d’aquesta Espanya retrògrada i de dretes, dominada per les forces
reaccionàries del PP i comparses, aquesta Espanya autoritària i hereva del
franquisme, que imposa la monarquia, que no accepta l’existència d’altres nacions i
pobles dintre seu, fins al punt que no deixa a la ciutadania de Catalunya decidir sobre
el seu futur, o bé és millor marxar per construir entre tots i totes un nou país més
avançat i d’esquerres, una república social i participativa que ens faci viure millor.
Tenint present aquestes consideracions, SOM Gramenet aposta ara i aquí per la
independència de Catalunya, com la millor opció, primer per millorar les condicions de
vida dels ciutadans d’aquest país, però també les dels ciutadans dels altres pobles de
l’Estat espanyol, en la mesura que la independència catalana precipitarà la caiguda del
règim postfranquista sorgit de la transició.

CONCLUSIONS
1. Ens pronunciem a favor del referèndum de l’1 d’octubre perquè som
demòcrates i, per tant, considerem que les diferències polítiques se solucionen
votant, no prohibint o reprimint.
2. Farem costat als càrrecs electes i a totes les persones que puguin patir
represàlies per convocar i organitzar el referèndum.
3. En el context actual, ens pronunciem a favor de la independència de Catalunya
i, per tant, demanarem votar SÍ al referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
4. Participarem activament en la defensa del referèndum i seguirem exigint a
l’Ajuntament de Santa Coloma que col·labori amb la Generalitat, per exemple
cedint-li els locals municipals que necessiti, per fer possible que els colomencs
i les colomenques que vulguin votar l’1 d’octubre puguin fer-ho.
5. Animem la ciutadania de Santa Coloma perquè defensi el seu dret a ser
consultada i, per tant, a exigir que se celebri el referèndum i, l’1 d’octubre, a
votar l’opció que prefereixi, sigui la que sigui.
6. Nosaltres farem campanya a favor del SÍ, explicant de manera clara i honesta
per què creiem que la independència, ara i aquí, millorarà la vida dels
colomencs i les colomenques.

SOM GRAMENET
1 de juliol de 2017

	
  

