
 
Volem decidir-ho tot, volem un referèndum  

sobre monarquia vs. Democràcia! 
Comitè Executiu CNJC 

Barcelona, 28 de juny de 2014 

 

 

Pàg. 1 de 2 

VOLEM DECIDIR-HO TOT, VOLEM UN REFERÈNDUM  

SOBRE MONARQUIA VS. REPÚBLICA 
COMITÈ EXECUTIU – Barcelona, 28 de juny de 2014 

 

 

El passat 2 de juny, el president del Govern Mariano Rajoy va anunciar l'abdicació del 

cap de l'Estat, Joan Carles I de Borbó, després de 37 anys de regnat. Tot el procés s'ha 

plantejat en secret des de fa mesos com un canvi accelerat a la corona (amb tràmit 

d'urgència parlamentari inclòs) sense que s'hagi permès un debat ciutadà al voltant del 

model d'Estat que volem. Poc més de dues setmanes més tard, Felip VI ha estat 

coronat, però al procés li manca la legitimitat.  

 

És un moment en què la ciutadania reclama més i millor participació en la política, i 

especialment en aquelles decisions centrals com és l'organització de l'Estat. En diverses 

ocasions, la gent d'arreu de l'Estat, també a Catalunya, hem sortit al carrer per exigir 

que la ciutadania pugui decidir el model d'Estat i rebutjar el procés de substitució de 

Joan Carles I per Felip VI per poc democràtic.  

 

Per altra banda, només els majors de 54 anys han pogut referendar el model d'Estat 

amb la votació de la Constitució fa més de 30 anys. La gent jove no ha pogut votar 

mai si vol monarquia o república ni cap consulta sobre el model d'Estat, molts i moltes 

no han referendat ni el darrer Estatut l'any 2006. Cal que la nostra generació també 

participi de la construcció del model d'Estat.  

 

Cal tenir present també la prohibició de manifestacions i banderes republicanes a 

Madrid el dia de la coronació de Felip VI, a més de la dura actuació policial, així com la 

repressió policial envers tots els i les que democràticament i pacíficament es van 

manifestar fent ús del dret a manifestació que emparen els Drets Humans. 

 

En CNJC s'ha mostrat partidari en diverses ocasions de donar la veu a la ciutadania 

perquè aquesta decideixi el futur polític de Catalunya i l'encaix amb la resta de l'Estat, 

formant part d'una demanda ciutadana que reclama democràcia.  
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Entenem que el model d'Estat cal que sigui decidit pel conjunt de la ciutadania i per 

això, acordem: 

 

1. La denúncia al procés de substitució de Joan Carles I per Felip VI, pel secretisme i 

la manca de democràcia. 

 

2. L'exigència de la celebració d'un Referèndum que permeti a la ciutadania triar 

lliurement la forma d'Estat i obrir un procés constituent en el qual es resolgui la 

forma d'Estat i que es reconegui el dret a decidir del poble de Catalunya i de tots 

els pobles de l’Estat Espanyol.  

 

3. El suport a les mobilitzacions que exigeixen la convocatòria d'un referèndum. 

 

4. La condemna de la prohibició de manifestacions i banderes republicanes el dia de 

la coronació de Felip VI, així com la reprovació del responsable d’ordenar la 

retirada de banderes i l’actuació policial contra els i les manifestants. 

 

 

 


