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El Parlament català, de majoria sobiranista, té previst aprovar la declaració el proper 23 de gener, en la

primera sessió plenària de la nova legislatura.

Amb aquesta afirmació de sobirania, el govern de Mas, que va abraçar l'independentisme enmig de pitjor

crisi econòmica en dècades, vol donar el primer pas per aconseguir la independència de la nord regió

d'Espanya.

La clau del procés és la celebració d'un referèndum d'autodeterminació el 2014.

Autodeterminació. Es tractarà de la quarta vegada que el Parlament català proclama el dret

d'autodeterminació de Catalunya, encara que en aquesta ocasió suposa un desafiament

major per la fràgil Espanya, sumida en una crisi sense precedents i amb una part important

del poble català mobilitzat com mai a favor de la independència.

La Constitució espanyola, fixa la sobirania nacional en el poble espanyol, i aquest és el

principal argument jurídic del govern del president Mariano Rajoy, del dretà Partit Popular

(PP), a l'hora de rebutjar la realització de la consulta.

No obstant això, per fer el referèndum Mas defensarà, recolzat en la nova declaració, que el

poble català, "per raons de legitimitat democràtica", té "caràcter de subjecte polític i jurídic

sobirà".

"No hi ha legitimitat sense respecte a la legalitat", va respondre ahir la vicepresidenta del govern, Soraya

Sáenz de Santamaría.

Mas va alçar la bandera independentista després d'una massiva manifestació, el 11 de setembre de 2011,

celebrada a Barcelona sota el lema "Catalunya nou Estat d'Europa".

Autogovern. En el text difós aquest divendres amb el títol "Proposta de Resolució d'aprovació de la

Declaració de Sobirania del Poble Català", es destaca la voluntat històrica de Catalunya de "autogovernar"

i de "constituir-se en un nou Estat dins del marc europeu ".

Segons s'argumenta, en els últims anys les institucions de l'Estat espanyol "van posar dificultats" i "negar"

les aspiracions democratitzadores de Catalunya i van provocar una "involució en l'autogovern" regional.

Per aquests motius, el poble català va manifestar la seva voluntat de superar aquesta situació de

"bloqueig" mitjançant la creació d'un Estat propi.

El document pactat per CiU i els independentista d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha subratllat

que les recents eleccions del passat 25 de novembre-que van donar majoria a les forces sobiranistes, amb
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certs matisos-són una mostra "inequívoca" d'aquesta voluntat.

En aquest sentit, CiU i ERC van fixar com a objectiu clar la independència, allunyant-se d'altres postures

més ambigües però de major consens com el concepte "dret a decidir", que també donen suport els

socialistes catalans i els ecosocialistes d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) .

Si bé declarar a "Catalunya com a subjecte polític i jurídic, iniciant el procés per fer efectiu l'exercici del

dret a decidir", han subratllat que l'objectiu és "fer efectiva la voluntat de construir Catalunya en un nou

Estat dins el marc europeu".

Els socialistes catalans van anticipar que es mantenen oberts a la negociació però no donessin suport el

text actual, a qui "li sobra el projecte independentista i li falta qualitat democràtica, capacitat de diàleg

i consens", segons va dir el seu líder Pere Navarro en declaracions a Catalunya Ràdio .

El Partit Popular i Ciutadans, contraris a la independència, no van ser convidats a negociar.
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