
LA JSC PER UNA TERCERA RESPOSTA A LA CONSULTA 

 

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) publicat després de les últimes 

eleccions al Parlament de Catalunya, copsà que un 40,6% dels enquestats està a favor que 
l’Estat espanyol permeti “convertir Catalunya en un Estat independent”.  

Però no és menys cert que una part important dels enquestats optà per diferents 

‘reconeixements de la pluralitat’: un 25,6% (un de cada quatre catalans) preferiria un major 

grau d’autogovern català sense arribar a optar per la cessació i un 17,6% a favor de mantenir l’ 
statu quo¸ entre altres opcions al respecte. 

És per això que, amb les dades a la mà, la victòria independentista en una hipotètica consulta 

sobre la independència de Catalunya no és ni molt menys clara. L’opció federal, confederal, 

plurinacional o de reconeixement de la diversitat dins de la unitat, no és una opció 

menystenible, i en conseqüència hauran d’actuar els 135 diputats al Parlament de Catalunya  i 
els diputats al Congrés i al Senat. 

A més a més, el pacte entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, no fa 

més que donar visibilitat a la que avui sembla l’única de les opcions possibles: el sí. Per altra 

banda, l’esquerra federal, entre la qual hi ha el PSC, es veu renegada a l’opció del ‘no’, sent els 

motius que ens duen majoritàriament a la seva defensa ben diferents a la d’altres opcions 

centralistes i unionistes. El PSC, que ha sigut clau en el desenvolupament de l’autogovern de 

Catalunya i a la descentralització duta a terme fins ara de l’Estat espanyol, no pot defensar les 
mateixes tesis que el Partit Popular i Ciutadans. 

És per tot això que, la Joventut Socialista de Catalunya reclama que en tot el que gira al voltant 

del procés de la consulta: 

1) Se segueixi defensant per part del Partit dels Socialistes de Catalunya la consulta legal i 

pactada amb l’Estat espanyol, rebutjant per complet la celebració d’unes eleccions 

plebiscitàries com a element polític per considerar la possible independència de 

Catalunya; reconeixent l’element de regeneració democràtica sense precedents en la 

història catalana que suposa una consulta d’aquestes característiques i d’aquesta 

transcendència. 

2) Que el PSC defensi i consideri requisit sine qua non per a possibles pactes sobre la 

consulta en els que s’hi vegi implicat, la inclusió d’una tercera opció a la pregunta 

sobre una possible independència de Catalunya de l’Estat espanyol. Així mateix, 

aquesta defensa s’hauria de fer explícita en el  marc de les diferents intervencions 

publiques que realitzin els diferents líders del partit davant dels mitjans de 

comunicació, i, òbviament, en la Comissió parlamentària sobre el Dret a Decidir i, fins i 

tot, davant del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, convocat pel Govern de la 

Generalitat, davant d’una hipotètica entrada del PSC en el seu sí. 

3) La vocació del Partit dels Socialistes a sumar veus i esforços per a la defensa de 

l’objecte d’aquesta resolució, buscant agregar agents socials, personalitats i altres 

forces polítiques que estiguin d’acord en aquesta tercera via per a poder donar 

resposta a la voluntat d’aquells i aquelles que desitgem trencar amb l’immobilisme 
actual en aquesta qüestió. 
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