
Pla d'actuació de la Xarxa Referèndum 
9 de novembre

Línies generals d'orientació:

− La Xarxa Referèndum 9N treballa per esdevenir un actor amb capacitat d'incidir dins 
del procés sobiranista per tal d'aconseguir que el referèndum es dugui a terme tant sí 
com no. 

− Orientació central de la Xarxa: mantenir-se sempre ferm en la defensa del referèndum 
sobre la independència pel 9N, la seva validesa i els seus resultats.

− Oposició i desbordament de qualsevol actuació per part de les diferents forces 
polítiques o del moviment sobiranista que es surti del punt anterior: replicar els 
discursos i actuacions que suposin fer passos enrere en la convocatòria i organització 
del referèndum o que comportin la seva desnaturalització. Caldrà demanar 
responsabilitats polítiques al govern i als partits si fan marxa enrere en els 
compromisos que han adquirit davant el poble català.  

− Cal preparar el terreny, amb pedagogia, sobre la necessitat d'estar alerta i per assumir 
que per fer el referèndum caldrà atendre, per sobre de tot, la sobirania del nostre poble 
i les lleis dictades per el Parlament de Catalunya. Al mateix temps, cal preparar la 
mobilització per tal de fer-ho possible. 

Calendari i ritme de les actuacions institucionals i dels agents (orientatiu):

− 19 de setembre: el Parlament català aprova la Llei Catalana de Consultes i el govern 
català fa el decret llei de convocatòria de la consulta.

− 20 de setembre: acte central de la Xarxa Referèndum 9N “Compromís de Gramenet 
pel referèndum del 9 de novembre”

− Impugnació de la Llei de consultes o del decret de convocatòria per part del Tribunal 
Constitucional. Ampli rang de dates, el més probable és entre el 20-23 de setembre i 
fins a mitjans d'octubre. (Com més tardi el Tribunal en fallar més avançat estarà el 
desplegament institucional del procés, però d'altra banda, si impugna ràpidament es 
dona un major període de temps fins el 9N de bastir una resposta i mobilització).

− Resposta del govern català i dels partits a la impugnació del Tribunal Constitucional. 
Reunió conjunta dels partits que van pactar la pregunta (CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP), 
prèvia a la resposta del govern. 

− A partir del 9 d'octubre s'obre el registre de participació en la consulta.
− 9 de novembre: data fixada per a la celebració del referèndum



Escenaris de reconducció o retrocés del procés:

− La consulta del 9N es realitza, però el govern català la desnaturalitza i la converteix en 
una enquesta, sense cap contingut vinculant i que enlloc de portar a la independència 
serveix per a intentar arribar a acords amb el govern espanyol (pacte fiscal, 
“estructures d'estat”, etc.). 

− Davant la prohibició del tribunal constitucional de la Llei de Consultes o del Decret 
Llei de la convocatòria el govern català fa marxa enrere, total o parcialment, o 
recondueix el procés. Aquí hi ha un ampli ventall de possibilitats: desconvocatòria o 
paralització de l'organització de la consulta i convocatòria d'eleccions anticipades o 
plebiscitàries; pacte amb el govern espanyol per fer una consulta el 9N amb una 
pregunta desnaturalitzada; canvi dins del govern català per tal de buscar una tercera 
via amb l'Estat espanyol; o endarreriment de la consulta, entre d'altres possibilitats. 

− Davant la prohibició del tribunal constitucional el govern català continua amb 
l'organització de la consulta i el govern central pren mesures d’intervenció per tal 
d’impedir la votació del 9N. 

Moments clau i actuació de la Xarxa:

Primer moment: Davant la suspensió de la consulta per part del Tribunal 
Constitucional (TC). 

− Mobilització. La XR9N cridarà a mobilitzar-se, en contra de la suspensió de la 
consulta i per a que es faci el referèndum igualment, davant les seus de les institucions 
catalanes a les 20h del vespre (pel mateix dia si la impugnació es coneix el matí o 
migdia o per a l'endemà si es coneix a la tarda). Es convocarà davant les següents 
institucions: el Palau de la Generalitat (a Barcelona); les delegacions territorials de la 
Generalitat (Manresa, Girona, Lleida, Tremp, Tarragona, Tortosa) i els ajuntaments. 
Possible gran manifestació a Barcelona pel dissabte. Si l'ANC convoca mobilitzacions 
d'aquest perfil, la XR9N s'hi sumarà i hi assistirà amb un perfil i discurs propi. Si 
l'ANC no convoca, es farà des de la XR9N amb coordinació amb altres col·lectius i 
campanyes. Es donarà suport a l'anunciada vaga estudiantil a les universitats per la 
consulta així com també a manifestació anunciada per l'espai “Estudiants 9N”. Serà el 
moment clau de pressió per impedir una possible marxa enrere del govern català. 

− Reunió dels partits polítics favorables a la consulta. La Xarxa convocarà una 
mobilització davant el lloc de la reunió per demanar que el referèndum es mantingui 
sense fer cap pas enrere.

− Discurs. Criticar les prohibicions de l'Estat espanyol i treure legitimitat i valor a la 
impugnació del Tribunal Constitucional espanyol per ser antidemocràtica i contrària al 
sentir majoritari del poble català i a la seva sobirania.  Exigència a les institucions 
catalanes per tirar endavant, desobeir al TC i obeir al mandat del poble català. No es 
permetrà cap renúncia.

Barcelona, 18 de setembre de 2014


