Acta de l’Assemblea de Vilafranca en Comú
- Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer Sant Pere, 28)
- Data: Dijous 14/09/2017
- Hora: 19:45h inici, 21:45h final
- Assistència: 22 persones
Punt únic de l’Ordre del dia
- Quin posicionament ha d’adoptar Vilafranca en Comú davant l’1 d’Octubre
- Es sol·licita afegir a l’ordre del dia el punt de decidir que fer amb la convocatòria de
l’ANC sobre l’acte/miting del 22/9 de campanya pel SI en la que se’ns demana de
participar-hi com a VeC.
Es decideix passar-ho al segon punt un cop tractat el punt principal.
-S’inicia el debat sobre el posicionament de VeC respecte al Referèndum de l’1
d’octubre.
Es fa la reflexió inicial de que VeC, tot i el seu esperit municipalista, com a partit
que participa en la política li cal posicionar-se també en els temes de política general,
més quan es tracta d’un fet de rellevància per la seva important implicació de la
societat.
Tenir en compte, també, de que VeC és una formació política d’esquerres a on
hi conflueixen transversalment diferents sensibilitats i criteris sobre les situacions
socials, però que cal posar en valor els punts de denominador comú que tenim, com
és el cas del tema que es debat avui: el dret a decidir, un punt programàtic del nostre
ideari i que ens cal trobar una posició a on tots ens hi sentim còmodes i identificats.
S’obre el debat a on cadascú expressa la seva opinió de com valora el procés
del Referèndum i de si cal, i en quin sentit, posicionar-se com a VeC.
Com a conclusió de l’enriquidor debat força participat cal destacar bàsicament
tres opinions clarament diferenciades:
• Aquells que veuen el procés totalment satisfactori i necessari, malgrat
les seves deficiències que valoren només com a mal menor.
• Els que són crítics en com s’ha estat desenvolupant el procés,
considerant inacceptables algunes de les seves actuacions des d’un
punt de vista d’ètica política i democràtica, però que, malgrat tot, cal
posicionar-s’hi i no defugir de la realitat social i de l’oportunitat històrica.
• I alguns que veuen el procés totalment negatiu, que liderat per la dreta
corrupta està traspassant les ratlles vermelles i portant a la societat civil
a un carreró sense sortida i a una fracturació social de conseqüències
imprevisibles.
-Exposades totes les opinions es sotmet a votació si VeC s’ha de posicionar
corporativament o no.
S’aprova per amplia majoria que cal posicionar-se
-Es debat, punt per punt, el document de treball proposat, elaborat i revisat des del
Grup Coordinador, per tal que serveixi com a base, recollint les corresponents
esmenes sotmeses a votació.
Queda aprovat el següent document:

POSICIONAMENT DE VILAFRANCA EN COMÚ SOBRE L’1 D’OCTUBRE
Davant la convocatòria d’un Referèndum per decidir el futur polític de Catalunya el
proper 1 d’octubre, Vilafranca en Comú manifesta que:
1) Vilafranca en Comú sempre s’ha mostrat a favor que siguin els catalans els
que decideixin lliurement el seu futur i per això ha defensat la necessitat de
convocar un Referèndum a Catalunya. Fins i tot quan érem dels pocs que
defensàvem el referèndum i d’altres afirmaven que era una pantalla passada.
2) Una àmplia majoria del poble de Catalunya vol ser consultada, com ho
demostren totes les enquestes, per escollir el seu destí polític.
3) VeC dóna suport a qualsevol iniciativa que fomenti la participació
democràtica, perquè pensem que en una democràcia els conflictes polítics es
resolen mitjançant la participació i el vot, una vegada totes les opinions
polítiques hagin pogut ser expressades i escoltades amb llibertat i respecte.
4) Ha estat el govern del PP i els partits que li donen i li han donat suport en
aquest tema, els veritables responsables que a Catalunya no es pugui fer un
Referèndum amb totes les garanties democràtiques.
5) No estem d’acord amb la manera que s’ha tramitat la llei de Referèndum a
Catalunya, que s’hauria d’haver fet donant temps a un veritable debat
democràtic. Tot plegat ha fet que la Llei aprovada tingui llacunes
democràtiques i no interpel·li al conjunt de la societat.
6) Tot i així, l’1 d’octubre no podem quedar-nos a casa perquè entenem que
només una amplíssima participació popular podrà fer-nos sortir de la situació
de bloqueig. Tenim una oportunitat per esquerdar un règim corrupte i
oligàrquic espanyol i català, que tant mal està causant a les classes populars i
als béns i serveis públics.
7) L’1 d’octubre, però, no s’acaba res, al contrari, comença un nou període polític
que ha d’empoderar a les classes populars i les ha de fer partícips d’un nou
règim mitjançant un procés constituent veritablement participatiu i
democràtic. Un procés constituent en el qual participi tota la ciutadania per
definir entre totes el país que volem.
8) Vilafranca en Comú fa una crida a la participació popular per decidir-ho tot.
Una economia al servei del bé comú, treball i habitatge dignes per a tothom,
la salut i l’educació públiques i de qualitat, una gestió pública dels recursos
naturals, respecte pels drets dels animals, un model energètic basat en les
energies netes... en definitiva, garantir la plena realització de les persones en
la seva diversitat.
L’1 d’octubre hauria de ser una nova oportunitat perquè la immensa majoria de
la ciutadania torni a mobilitzar-se per fer junts, i entre totes, un país per a
tothom.
Vilafranca del Penedès, 14 de setembre de 2017

