15.

marc nacional

Des de Salt, per una República
Catalana independent, per viure
amb llibertat i amb dignitat.
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El passat 9 de Novembre de 2014 el poble de Catalunya es va pronunciar a les
urnes en relació a la doble pregunta "Vol que Catalunya esdevingui un Estat /
Vol que aquest Estat sigui independent?", van votar 2.344.828 persones i un
89,91% van respondre SÍ-SÍ (1.897.274 persones), constituint un mandat
clar favorable a esdevenir un Estat independent.
A Salt el 9 N de 2014 van votar més persones a favor de l'opció Sí-Sí (6.133)
que la suma de vots de les formacions polítiques que s'anomenen
“independentistes” en les darreres eleccions municipals de 2011 (3.872), per
tant, la proposta que presentem pretén mobilitzar tots aquests votants cap a
una opció clarament independentista.
Des d'IPS-CUP creiem que els municipis han de ser un dels principals motors
en la construcció de la Catalunya Independent. Un primer pas en la
construcció d'aquest nou estat independent el conformen les eleccions
municipals que es prefiguren com el punt de partida del veritable procés
constituent.
Compromís.
És per això que des d'IPS ens comprometem a proposar al Ple municipal
després del 24 de maig el següent:
 Posar en marxa el procés constituent de la República catalana com a nou

Estat Independent després del 27 de setembre. És bàsic en aquest sentit la
formació de l'Assemblea constituent, òrgan que hauria de conduir el
procés constituent de les noves estructures i la formació d'un govern
provisional.

 Fer una declaració solemne per impulsar la creació de l'Assemblea

catalana de càrrecs electes en el cas que l'Estat espanyol decidís anul·lar,
suspendre o intervenir els òrgans d'autogovern catalans. En aquesta
assemblea catalana de càrrecs electes és indispensable la presència de
l'assemblea de regidores i regidors, òrgan representatiu i consultiu del
poder local en l'àmbit nacional i embrió d'un futur òrgan de poder popular.

 Ratificar la pertinença de Salt a l'Associació de Municipis per la

Independència.

D'acord amb la trajectòria política de l'esquerra independentista la proposta
que presentem des d'IPS pretén continuar posant el poble en marxa per a
aconseguir un nou Estat català independent que es caracteritzi per:
 Una administració municipal al servei del poble (transparència,

transversalitat, participació, justícia social redistributiva,...).
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 Una organització social i econòmica que lluiti per un model de societat en

la qual s'eliminin les diferències a causa d'una injusta distribució de la
renda.

 Un model d'Estat que esdevingui un veritable estat de dret que garanteixi

els drets humans per a totes les persones que hi visquin.
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