
27 de desembre de 2015 

Comunicat de les diputades i diputats de Podem al Parlament de 

Catalunya 
 

Després de l’assemblea de la CUP que ha acabat en un empat difícil, les diputades i diputats de 

Podem al Parlament entenem que seguim encallats un bloqueig que ja dura tres mesos. Una 

situació preocupant que Catalunya no es pot permetre.  

D'una banda, Artur Mas, perdedor clar de les eleccions del 20D i sense cap mena de credibilitat 

política. Un Artur Mas que segueix fent maniobres desesperades per mantenir-se en el poder, 

amb l'únic objectiu de salvar el seu partit. Un partit massa tocat per les pràctiques corruptes, 

que vol seguir imposant polítiques anti-socials i privatitzadores al dictat de la UE, del FMI i de 

PWC i que prepara el camí per l'aprovació del TTIP, de la mà del PP, del PSOE i de C's.  

Per una altra banda tenim una CUP més dividida que mai i que comprova que s'ha posat en un 

atzucat: fora del xantatge de Mas sembla no haver-hi alternativa. Però l'alternativa hi és: 

rescat i noves eleccions que donin un futur de més equitat per la gent de Catalunya. Una 

alternativa que desprès del 20D és més possible que mai.  

Per això és imprescindible salvar l'escull que suposa un punt de partida erroni que 

comparteixen la CUP i Jxs i que impossibilita qualsevol acord. Cal reconèixer que no hi ha cap 

mandat democràtic per tirar endavant un procés d’independència tal i com el que plantegen 

les CUP i JxS. Els resultats del 27Setembre no legitimen la “desconnexió institucional” 

unilateral de la que parla el full de ruta.  

Davant d’aquest escenari que continua endinsant-se en un carreró sense sortida, les diputades 

i diputats de Podem creiem que la solució més democràtica, més lògica i més sana per a la 

societat catalana és acceptar la necessitat d'unes noves eleccions i treballar per la celebració 

d’un referèndum.  

Aquesta proposta ja va rebre el 20D una majoria de vots. Estem segurs que malgrat 

l’immovilisme d’uns i la unilateralitat impossible d’altres, aquesta és la solució que s’acabarà 

imposant més aviat que tard. Creiem que la sortida a aquesta situació insostenible i de manca 

de govern i control parlamentari és defensar l’opció del referèndum, tal i com hem defensat 

des de Podem a les eleccions europees, com ha defensat CSQP a les del 27Setembre i com ha 

defensat EnComúPodem el passat 20D. Calen polítiques socials de rescat urgentment i la 

convocatòria de noves eleccions el més aviat possible. 
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