
 

Consell del Partit Verd Europeu (EGP) 
 Karlstad, 24 - 26 de novembre de 2017 

Resolució adoptada pel PVE  
 

Pàgina 1 | Resolució adoptada respecte a la situació a Catalunya  

 

Sobre la situació política a Catalunya 
 
En les darreres setmanes, la situació política a Catalunya ha estat present a l’agenda europea. 

Aquest assumpte no es pot ignorar més temps. Nosaltres, els Verds Europeus, sempre hem 

donat suport a les aspiracions àmpliament compartides per la majoria de la societat catalana 

per a decidir per si mateixa una millora i un major desenvolupament de l'autogovern de les 

institucions catalanes, i establir més i millors mecanismes per a una democràcia participativa. 

Aquest assumpte, però, ha esdevingut una situació que amenaça de quedar fora de control, 

capaç de provocar un greu impacte en tothom, incloent-hi la UE, i amb la preocupant 

perspectiva d’una indesitjable polarització i confrontació al si de la societat catalana.   

 

Catalunya és una societat complexa, que requereix un enfocament matisat, solucions polítiques 

i un marc institucional acceptable per a la majoria de la seva població. En els darrers anys, el 

govern espanyol simplement ha ignorat la dimensió política del conflicte i no ha sabut donar 

una resposta política a les demandes de trobar un nou acord. Aquesta ha estat l’actitud política 

del Sr. Rajoy i el seu govern i que hem anat rebutjant des de fa molts anys. Més recentment, el 

govern català ha pres una via unilateral que no es pot considerar legítima, la qual cosa ha 

augmentat el clima de confrontació dins la societat catalana i creat un trist escenari d’aïllament i 

incertesa política i econòmica, principalment per a Catalunya i Espanya, però també per a la UE 

en el seu conjunt. 

 

El 27 d’octubre, després del fracàs de la Declaració Unilateral d’Independència, el govern 

espanyol va prendre mesures (activant el famós article 155 de la Constitució) per a eliminar el 

govern català i convocar unes noves eleccions al Parlament català per al 21 de desembre 

següent. A més, el sistema judicial va empresonar de manera preventiva, en espera de judici i 

amb greus acusacions, alguns dels líders polítics i socials del moviment independentista. El 

procés unilateral d’independència s’ha enfonsat, però, llevat que la situació es calmi, ens 

podríem tornar a enfrontar aviat amb una nova situació dramàtica. És una opinió àmpliament 

compartida el fet que la societat catalana no es pot permetre aquesta tensió política durant més 

temps, i que hi ha un desig creixent de normalització social i democràtica. 

 

Conscients que la situació és volàtil i que no es pot garantir el curs que prendran els 

esdeveniments, nosaltres, els Verds Europeus, volem expressar el següent: 

 

1. És hora de deixar enrere les postures inflexibles. El proper govern català hauria 

d’abandonar l’amenaça d’una nova “Declaració Unilateral d’Independència”, i el govern 

espanyol no s’hauria d’immiscir en l’autogovern català, per tal d’evitar que torni a passar 

el mateix després de les noves eleccions, i eliminar l’amenaça de suspensió de 

l‘autonomia política actual. Ara és l’hora del diàleg i d’aportar nous enfocaments. És 

urgent que totes les parts implicades disminueixin la tensió i estableixin vies per al 

diàleg polític entre els governs, en ambdós parlaments (l’espanyol i el català) i a la 

societat civil, amb la finalitat d’explorar una solució política, un nou marc institucional i el 

necessari reconeixement del fet que Espanya és un estat plurinacional. 
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2. Els actors europeus i internacionals han de tenir un paper actiu en la promoció del 

diàleg entre les parts, així com en la mediació i la superació de la desconfiança, quan 

així ho requereixin ambdues parts. 

3. Cal rebutjar la violència. La repressió exercida contra pacífics ciutadans no es pot 

justificar amb cap pretext legal o polític. Com va concloure Human Rights Watch: “La 

policia va emprar una força excessiva a Catalunya” durant els esdeveniments de l’1 

d’octubre. Condemnem aquesta violència i fem una crida a les autoritats espanyoles 

perquè demanin disculpes, obrin una investigació sobre els esdeveniments ocorreguts i 

n’assumeixin les implicacions polítiques i disciplinàries. 

 

4. Considerem arbitraris els arrestos dels independentistes catalans que romanen 

actualment a la presó, pendents de judici. Esperem que el sistema judicial espanyol 

prengui les mesures necessàries per a la seva posada en llibertat el més aviat possible.  

 

5. No reconeixem com a referèndum la mobilització ciutadana que va tenir lloc l’1 d’octubre 

a Catalunya. No hi ha una base que legitimi les mesures unilaterals envers la 

independència i, en particular, la declaració unilateral d’independència. No n’acceptem 

els resultats, i el fet que no hi hagués un mínim de garanties de procediment, i que no 

fossin reconeguts per una majoria de catalans, sustenta la nostra opinió. 

 
6. Assumint els valors fundacionals de la Unió Europea, fem una crida per a una resolució 

negociada del conflicte polític que conjumini el respecte a l’estat de dret amb les 

principals aspiracions de canvi de la situació actual que, a hores d’ara, requereix 

l’acceptació constitucional de la plurinacionalitat d’Espanya, establint vincles fraternals 

entre la societat catalana i la resta d’Espanya alhora que es desactiva la dinàmica de 

l’odi i es construeix una Unió Europea més democràtica, per tal d’enterrar vells greuges. 

L’acord s’hauria de ratificar mitjançant un referèndum acordat; a Catalunya, pel que fa a 

l’Estatut de Catalunya, i a Espanya, per a la renovació de la Constitució espanyola. 

 

7. Donem suport als esforços del nostre soci ICV i de “Catalunya en Comú Podem” i a la 

seva coalició electoral, per a promoure el diàleg i una resolució política sostenible. 

 
 
/ En cas de dubte entre aquest text i la versió original en anglès, la versió en anglès preval. 
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