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 “FULL DE RUTA”  UNITARI  DEL PROCÉS SOBIRANISTA  CATALÀ 
 
Aquest “full de ruta” pretén aplegar organitzacions sobiranistes (independentistes, 

federalistes, confederalistes,...) que comparteixen l’objectiu comú que Catalunya 

esdevingui un subjecte polític i jurídic sobirà, reconegut internacionalment,  mitjançant 

un procés de transició democràtica cap a un estat o república catalana, si així ho vol 

la majoria de la ciutadania.  

(A) ORGANITZACIÓ GENERAL  

(1) Presentació pública dels acords d’aquest “full de ruta” 
 
(2) Període aproximat del procés: des d’ara, durant 15 mesos  
 
(3)  Taula o Comissió de Seguiment dels acords del “full de ruta”, formada per les 
organitzacions que li donen suport 
 

(B) ELECCIONS AUTONÒMIQUES ANTICIPADES 

(4) Convocatòria d’eleccions anticipades, com a mecanisme legal per a conèixer la 
voluntat del poble català sobre el seu futur polític (de manera que el resultat sigui de 
lectura fàcil i inequívoca per a tothom, dins i fora de Catalunya) i per a exercir el 
mandat corresponent. 
 
(5) Per tant, les denominacions i els programes de les candidatures sobiranistes han 
de deixar clar que votar-les suposa un pronunciament del votant favorable a la 
sobirania i/o la independència d’un estat o república catalana. 
 
(6) Cal incloure-hi també propostes de millores econòmiques i socials, per tal 

d’apuntar clarament el model del nou país a construir, alhora que palesar la 
complementarietat entre l’eix nacional i l’eix social. 
 
(7) En particular, és imprescindible una voluntat inequívoca de regeneració 
democràtica: transparència, retiment de comptes, participació ciutadana, lluita contra 
la corrupció,... 
 
(8) Igualment una aposta decidida per la recuperació de l’estat social, especialment 
en educació, sanitat i pensions com a drets socials i serveis públics essencials.  
 

(C) DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 

(9) Elaboració d’un text constitucional en el termini aproximat de 10 mesos, 
mitjançant un mecanisme participatiu que permeti optimitzar-lo i alhora aplegar més 
voluntats al projecte sobiranista: un procés constituent obert en el que tingui 
participació directa la ciutadania (Convenció Constitucional Catalana) i supeditat a un 
referèndum posterior. 
 
(10) Igualment impuls i suport a iniciatives de reflexió i definició sobre altres àmbits 
o aspectes del nou país en construcció: model productiu, model energètic, universitat 
(IV Congrés Universitari Català), ... 
 



(11) Creació i posada en funcionament de les estructures d’estat necessàries per al 
seu normal funcionament: hisenda pròpia, seguretat social, transitorietat legal, acció 
exterior, transició d’infraestructures estratègiques, serveis Social i de Salut, proveïment 
energètic, seguretat, ... 
 
(12) Exercici sistemàtic d’actes de sobirania que, amb el major consens possible, 

contribueixin igualment a configurar el nou país, alhora que confirmin el trencament 
amb les directrius de les instàncies centrals: immersió lingüística, pobresa energètica, 
horaris comercials, llei “mordassa”, ...; així com la mateixa planificació i posada en 
funcionament de les estructures d’estat referides en ell punt (11).  
 
(13)  Igualment, i també amb el major consens possible, actuacions en relació als 
punts (7) i (8), per tal que l’eix democràtic i l’eix social formin plenament part del 
procés.   
 
(14) Recollint el mandat de les eleccions, si s’escau, declaració sobiranista inicial, com 
anunci i inici del procés cap a la proclamació de l’estat o república catalana, 
segons els terminis i condicions explicitats en aquest full de ruta. El procés de transició 
democràtica no quedaria en cap cas supeditat a la vigència jurídica o a eventuals 
impugnacions d’aquesta declaració, en tractar-se només d’una declaració d’intencions 
sobre un eix central de la legislatura.  
 
 (D) RELACIONS INSTITUCIONALS 
  
(15) Negociacions amb el govern espanyol de les noves condicions:  repartiment 
d’actius i passius, relacions entre els nous estats, ... 
 
(16) Mantenir una actitud expectant respecte a possibles alternatives promogudes 
des de les institucions espanyoles (reforma constitucional, referèndum vinculant, 
...), atès que des de les catalanes ja varen ser  presentades en etapes anteriors 
(Estatut, pacte fiscal,...) i per tant no els hi correspon prendre noves iniciatives 
d’aquest tipus. 
 
(17) Obertura de negociacions amb les instàncies internacionals per al 

reconeixement  i admissió del nou estat. 
 

(E) CULMINACIÓ DEL PROCÉS 
 

(18) Al final d’aquest procés, i si és possible, celebració (a Catalunya) d’un 
referèndum vinculant sobre la configuració del nou estat o república catalana. 
 
(19) En cas contrari, efectuar la proclamació anunciada a (14) 

 
(20) Finalment , una de les alternatives següents (a decidir en el seu moment) sobre 
l’aprovació de la nova constitució i l’elecció del nou parlament: 
(20.1) - referèndum sobre el text constitucional  

- convocatòria d’eleccions ordinàries ja en el nou marc constitucional  
(20.2) - convocatòria d’eleccions en el marc del nou estat 

- amb l’encàrrec de completar el procés anterior i sotmetre a referèndum el text 
constitucional  

 
(21) En qualsevol cas, restaria oberta la possibilitat de negociar, des de la sobirania 
pròpia, noves formes de relació amb l’Estat espanyol 


