
 

Debat  a Cubelles, sobre el posicionament de Podem  Catalunya davant Referendum . 

 
Dintre del marc de Debat sobre el referèndum que ha encetat Podem Catalunya per entre 
totes, decidir quin posicionament ha de tenir Podem davant els pròxims esdeveniments de 
l'escenari polític català ,el Cercle Podem Cubelles realitzarà demà Dimecres 31/5/17 el debat 
al CSIDE a les 19:00. 
 
Davant la possible convocatòria d’aquest referèndum sense acord amb l’Estat per part de la 
Generalitat, considerem que Podem Catalunya no pot mantenir-se al marge d’aquest possible 
escenari polític. Per això, és imprescindible definir quina serà la posició de la nostra 
organització. És imprescindible fer-ho de manera clara i sense ambigüitats. Una posició que ha 
de ser fruit d’un treball de debat obert, col·lectiu i fet des de baix. 
 

Es debatran tres posibles escenaris: 

 

1- Podem Catalunya entenem que Espanya és un estat Plurinacional on cada nació ha de 
poder exercir el dret a decidir el seu futur de manera democràtica. Entenem que per 
fer efectiu aquest dret a decidir és imprescindible un referèndum acordat amb l’Estat 
Espanyol. Ara mateix aquesta via no sembla possible i per tant, sense acord amb 
l’Estat, 
Podem Catalunya no hauria de participar en cap tipus de crida i s’hauria de 
desentendre  de qualsevol convocatòria sense acord amb el govern del Partit Popular. 
 

2- Podem Catalunya entén el dret a decidir com un dret democràtic. Per tal d’exercir-lo 
de  forma efectiva entenem que és necessari un acord amb l’Estat o amb la comunitat 
internacional i seguirem lluitant fins aconseguir-ho. Malgrat això, si aquest acord i 
reconeixement no és dóna i el Govern de la Generalitat convoca una consulta, Podem 
Catalunya participarà d’aquesta convocatòria entenent-la com un acte de mobilització 
cívica i d’empoderament social. Podem Catalunya creu que cal resoldre la situació de 
manera democràtica donant la veu a la gent, sigui quin sigui el sentit del seu vot. 
 

3- Podem Catalunya entén el dret a decidir com un dret democràtic. Malgrat la negativa 
de l’Estat a reconèixer el dret a decidir, cal exercir-lo de forma sobirana, i per tant 
Podem Catalunya participarà d’aquesta convocatòria referendària, entenent que cal 
una participació massiva - del 80% que a Catalunya creu en el dret a decidir- perquè 
tingui caràcter vinculant. 

 

Més informació al web de Podem Catalunya 

 



https://catalunya.podemos.info/participacio/campanyes/460-iniciem-els-debats-sobre-

escenari-politic-catala 

 


