Justicia Economica Social UESI - Partit Politic

Manifest col.lectiu de suport:
-Per a una solució política al conflicte de autodeterminació per la independéncia de Catalunya.
Com a partit polític volem prornoure amb aquest rnanifest, un suport des de Ia societat civil, per acabar

amb aquest conflicte de manera satisfactória ioferir una solució política per a tots els catalans. Creiem
que la solució passa per rebutjar els plantejaments del nacionalisme catalá i de el nacionalisme o
constitucionalisme espanyol en imposar les seves condicions en base a creure que son propietaris del

territoricatalá i obligar a una part de la seva poblacio a acceptar les imposicions d'un nacionalisme o
d'un altre.
Nosaltres com a partit no nacionalista, creiem que la solució passa per adaptar i organitzar el país a la
voluntat de la seva gent ¡ no com els dos nacionalismes que pretenen que la gent s'adaptin al pais,

produint un rebuig d'una part o una altra de la societat catalana

.

Consider,e{,n quq Ia solució política ha de tenir,el sesüent procés:

L- Donar a conéixer de manera honesta i neutral, les conseqüéncies económiques i socials

tant

positives com negatives que comportaria una Catalunya independent.
2- Fer una consulta popular autoritzada amb l'única finalitat de conéixer quantes persones sobre el
totatr del cens electoral desitgen tenir el dret a l'autodeterminació, així com quin tra de ser la llengua

oficial delfutur nou estat.
3-Crear un nou Estatut amb dret a I'autodeterminació {com passa a la Valld'Aran) en aquelles
comarques que assolissin una majoria qualifrcada {60%}o mes sobre elseu cens electoral.

4-Aguest nou Estatut seria un nou instrument de negociació per modificar la Constitució espartyola, el
qual es podrá aprofitar per negociar altres aspectes inconstitucionals com una única llengua oficial el
cata!á en aquestes comarques.
S-Sol-licitar més autogovern i una administració fiscal pnépia {hisenda} per a la totalitat delteritori
catalá, rnentre es negocia aquest nou Estatr¡t a les corrrarques favorables a Inautodeterrninació.

Firmes de suport a el manifest

:

{Nom i cognom} {signatura}

