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RESOLUCIÓ PLENARI DE L’ÀMBIT FET NACIONAL 
Reunit a l’Ateneu Popular de Ponent, de Lleida, el dissabte 28 de juny del 2014,  

El Plenari de l’Àmbit Fet Nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds, amb l’assistència de 40 
persones, i en presència, com a convidats, de membres d’entitats de les Terres de Ponent, 
havent valorat la situació del Procés sobiranista, la d’ICV al si del Procés i la de l’Àmbit 
mateix dins del partit, decidim transmetre a la Direcció del partit la nostra posició política 
—que inclou també la de l’Àmbit de Política lingüística— en aquests aspectes. 

CONSTATEM QUE : 

Mentre Catalunya avança en el seu procés d’alliberament i de construcció del nou estat, 
la reacció del govern espanyol endureix, de manera sostinguda i creixent, la seva relació 
amb el nostre país i la nostra ciutadania,  trencant les costures del pacte constitucional del 
1978 i atacant el moll de l’os de l’estat del benestar i les bases econòmiques, infraestructurals, 
històriques, ambientals, culturals i lingüístiques de la nostra construcció nacional. 

- Per a ICV, el dret a decidir ha esdevingut una proposta extraordinàriament útil al procés 
i  del tot constructiva, en la mesura que ha estat capaç de garantir que una força estatal –IU- i 
una força europea -Els Verds- assumissin aquest dret democràticament inqüestionable. Però la 
sola reivindicació del dret a decidir ja no és suficient per assolir-ne l’exercici, ara ja toca 
decidir, toca votar. I posar obertament l’Estat propi entre les prioritats d’ICV . L’Estat 
propi és la primera part de la doble pregunta per a la consulta, aprovada així, segurament, per 
incloure les posicions federals, tot i que no acaba de satisfer l’Àmbit1. Això obliga doncs a 
ICV a defensar-lo, l’Estat propi, clarament i en tot moment. 

- La societat catalana presenta uns trets nítidament republicans: és plural, activa, 
democràtica, participativa, respectuosa amb totes les persones i opcions, pacífica, acollidora, 
cohesiva i moderna. Per això el procés d’emancipació nacional català és òbviament de 
matriu republicana. 

- Catalunya, amb el procés impulsat pels moviments socials i  per  les  forces sobiranistes ha 
reforçat el  corrent democratitzador a Espanya i a Europa, i una part apreciable de la societat 
espanyola ha començat a girar l’esquena al bipartidisme i a les polítiques retrògrades que 
aquest comporta i, amb el nomenament del nou rei Felipe i amb l’aforament de l’abdicat Juan 
Carlos, es pronuncia ja per decidir la forma del seu estat. Una part de l’esquerra espanyola ha 
començat també a entendre les raons del procés sobiranista català. 

- Amb tot, en tant que el règim imperant a l’Estat espanyol segueix essent la monarquia, 
sense per això deixar de donar suport al corrent republicà espanyol, l’únic referent republicà 
en aquesta etapa del nostre procés ha de ser la República Catalana. El contrari podria 
                                                           
1 Volem recordar que, per tal que inclogués l’opció independentista i la federalista 
plurinacional —o confederalista— la pregunta que el Plenari de l’Àmbit Fet Nacional  (el Prat 
de Llobregat, 23 de novembre de 2013) va proposar, en vigílies de l’acord de data i pregunta, 
era: “Voleu que Catalunya esdevingui un estat independent, que pugui decidir lliurement la 
seva relació amb Espanya i Europa?”. 
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comportar, obertament o subliminar —i així ha estat històricament— la supeditació del procés 
català a la defensa d’una república espanyola unionista o d’un federalisme no plurinacional. 

Es perden moltes possibilitats de sumar partidaris al projecte d’ICV quan les 
declaracions dels màxims dirigents del Partit, no reflecteixen ni respecten la seva 
pluralitat interna en l’eix nacional , de la qual hem fet bandera com a “punt de trobada de 
federalistes i independentistes”. I es perden militants i vots cada vegada que veus 
significatives del nostre partit associen, de manera arbitrària, la independència i 
l’independentisme amb valors polítics i socials negatius. 

- En aquest mateix sentit, l’afany de distanciar-se i de respondre als discursos identitaris, 
no ens pot portar a menysprear  conceptes com  nació o pàtria  sinó que cal portar-los a la 
racionalitat inclusiva i cal evitar trencar el vincle entre alliberament nacional i 
alliberament social per garantir  la cohesió de la societat catalana, de la qual fem bandera. 
En aquest sentit, el millor posicionament d’ICV per tal de mantenir   el nostre com un sol 
poble ha estat abraçar la responsabilitat de ser una de les 6 forces polítiques amb les quals 
l’any passat vam acordar la data i la pregunta de la consulta. 

- Tot i l’ànsia legítima de tenir sempre en el punt de mira les polítiques regressives i 
antisocials de CiU i de plantejar-hi les corresponents alternatives, Iniciativa ha de ser capaç de 
distingir l’acció econòmica, cultural i social de CiU i del seu Govern de la  representativitat 
nacional de la Presidència i de la pròpia Generalitat, en tant que Institucions pròpies que tenen 
el deure d’aturar les agressions de l’Estat espanyol contra la nostra identitat cultural i a favor 
de la cohesió social del nostre poble.  

- Per primer cop enguany Iniciativa arribarà a temps  de compartir la convocatòria de la 
Diada Nacional de Catalunya feta per l’ANC. Ho celebrem. L’Àmbit de Fet Nacional 
reclama que la veu d’ICV alci en aquesta manifestació l’exigència -enllà del dret a decidir 
com a dret democràtic- de la creació d’un Estat propi per a Catalunya.  

- En aquest sentit, cal recordar que hi ha el mandat assembleari  de fer una consulta 
interna que podria ser una oportunitat per consolidar el “sí” a l’Estat propi i per clarificar el 
“sí” pel que fa al  model d’estat, que volem democràtic, just, igualitari i lliure, sobirà per 
decidir el seu marc de relacions, compromisos i lligams. És per  això que l’Àmbit Fet 
Nacional entra en campanya pel SÍ i SÍ a la consulta i es proposa actuar arreu obertament i 
amb plena llibertat d’acció per defensar els objectius de l’esquerra sobiranista de Catalunya. 
Només des del SÍ i SÍ, a partir del reconeixement explícit de la sobirania del poble de 
Catalunya, se’ns obren totes les possibilitats per escollir i construir el futur del país en 
tots els ordres. 

- La condició nacional de Catalunya avala l’exercici del Dret a Decidir. I com que hem decidit 
ser un país normal, com qualsevol altre del món, el nostre àmbit estima que només ho pot 
ser amb un Estat propi, per la via de la independència. La ciutadania de la Catalunya 
independent  podrà optar, així i en qualsevol moment, per federar-se amb altres pobles o 
nacions. En diversos espais de participació ciutadana s’està elaborant una proposta política, 
però igualment social, de nou país. És imprescindible que ICV hi intervingui activament. 
Només essent part activa en l’elaboració del mínim comú denominador que ha de regir el nou 
país podrem evitar que se l’apropiïn posicionaments partidaris contraris als interessos de les 
classespopulars.  
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EN CONSEQÜÈNCIA, PROPOSEM A LA DIRECCIÓ DEL PARTIT:   

- Que, atès que només des de la proposta del doble “sí” es pot defensar el model 
d’estat social, igualitari i solidari que ICV propugna, la direcció d’Iniciativa també 
defensi sense complexos el SÍ i Sí a la consulta i, doncs, a un Estat sobirà que pugui decidir 
d’igual a igual si es vol federar o no i que descarti definitivament les opcions del 
federalisme light, del statu quo o d’una incerta pretesa tercera via, pendents encara d’una 
hipotètica proposta conciliadora de l’Estat espanyol. 

- Que adverteixi de la inutilitat del vot sí/no en el procés consultiu, ja que seria llegit 
com un afebliment del vot rupturista i com una defensa de posicions conservadores i 
contràries a una idea d’esquerra transformadora. En aquest sentit, es corre el risc de perdre 
hegemonia si es mantenen posicions internes antiindependentistes en els àmbits de 
responsabilitat organitzativa i representativa d’ICV. Cal que la militància i les persones 
amigues d’ICV, començant lògicament pels portaveus i els màxims dirigents del partit, 
recuperin i assumeixin obertament les posicions que avui corresponen als objectius de 
llibertat i d’emancipació nacional, que en altre temps van ser emblema del PSUC i de l’ENE, 
orígens de l’actual ICV. Objectius que ho són de molta gent que s’hi ha afegit després, i que 
en massa casos se’n va decebuda en no veure’ls reflectits en el quefer diari de l’organització,  
així com de molts votants, que opten per ofertes polítiques que els semblen més decidides. 

- Que l’Executiva del partit es comprometi a evitar que càrrecs dirigents i membres 
d’aquest mateix organisme expressin als mitjans o a la xarxa judicis despectius tant pel que fa 
a l’independentisme com a la independència com a opció de sobirania, com, lògicament, al 
federalisme o al confederalisme. Sumant ICV al vot pel “sí/sí”, que defensen els nous 
moviments populars sobiranistes, es podrà arribar a la ruptura amb l’statu quo i obrir, si 
volem una clara majoria, un camí federal i sobiranista d’esquerres.   

- Que la Coordinació nacional d’ICV convoqui una reunió amb el Plenari de l’Àmbit 
Fet Nacional per debatre-hi el posicionament polític i el capteniment de l’Àmbit i de 
l’organització en el seu conjunt en el procés sobiranista.  

- Que tota l’organització d’ICV impulsi un treball dels diversos àmbits i comissions de 
participació en els espais socials que treballen en la construcció nacional, per tal que es 
pugui incorporar l’ideari ecosocialista i republicà d’ICV a les iniciatives vinculades al procés 
sobiranista que estan elaborant propostes de mínims comuns denominadors per al nou país. 

- Que, atès que hi ha un mandat assembleari en aquest sentit, es convoqui, al més 
aviat possible, una consulta interna, amb un procés de debat previ, que permeti fixar 
la posició majoritària d’ICV com a partit en relació a la consulta convocada per al 9 de 
novembre d’enguany.   

Lleida, 28 de juny de 2014 

 

 

 


