Crida a un nou país: la República catalana
Full de ruta per a la independència
L'èxit de participació del 9N, en un context d'oposició de l'Estat espanyol al dret a decidir, representa una nova
i rotunda manifestació de la majoria social favorable a la independència. El país arriba a la fase decisiva per
guanyar el nou país, amb l'obertura del procés constituent de la República catalana al servei de la llibertat
i la igualtat de tots i cadascun dels ciutadans.
Els sotasignants manifestem el suport a la crida per un nou país que es defineix en els següents
compromisos programàtics:

1. Eleccions constituents
// Primer, la democràcia
•

Aliança catalana, amb punts programàtics compartits, per a la independència, la plena ocupació,
el compromís social i lʼeradicació de la corrupció.

2. Govern de concentració per a la transició nacional
// Construir la República catalana
•
•
•

•
•
•

En cas dʼobtenir una majoria de diputats a favor de la independència, des del primer dia, el Govern
exercirà la independència creant les estructures dʼEstat (Ministeri dʼExteriors, Hisenda, etc.) per a assolir-la.
Tramitació de la Llei de transitorietat jurídica, la Llei dʼHisenda, Llei de la Seguretat Social, la Llei
dʼAdministració electoral i totes les lleis que calguin per assegurar la construcció dʼun nou Estat.
Accions diplomàtiques a les principals cancelleries internacionals i als centres de decisió econòmics
per assegurar el futur reconeixement del nou Estat i la inclusió progressiva de la República catalana
a les principals organitzacions internacionals.
Inici del procés de redacció d'una constitució amb la inclusió, des del primer moment, de la ciutadania,
seguint un format de convenció constitucional.
Voluntat de negociar una secessió amistosa amb lʼEstat espanyol.
Aprovació al Parlament de Catalunya de la Declaració dʼindependència. Prèviament, les institucions
catalanes es mantindran en tot moment predisposades a pactar amb lʼEstat espanyol i la comunitat
internacional un referèndum vinculant sobre la independència.

3. Referèndum sobre la nova Constitució
i culminació del procés dʼindependència
// Més democràcia
•

Referèndum de ratificació de la nova Constitució catalana i culminació del procés dʼindependència.

4. República catalana
// La raó de la nostra ambició
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Democràcia avançada i apoderament ciutadà.
Nou poder judicial i reformes polítiques profundes per eradicar la corrupció.
Educació i sanitat públiques i de qualitat per a tendir a la igualtat dʼoportunitats.
Model productiu eficient, just i sostenible. Diàleg social. Defensa dʼautònoms, pimes, assalariats
i consumidors enfront dels oligopolis.
Foment de l'economia social i de l'emprenedoria orientada a la democràcia econòmica, l'economia
cooperativa i del bé comú.
Inversió en R+D+I i en infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació de qualitat.
País industrial, competitiu i obert al món.
Un país culte, divers i inclusiu, de ciutadans lliures i compromesos en el futur de tots.
Un país compromès amb la igualtat de gènere, inspirat en els models socials del nord d'Europa.

