
vui més que mai es demostra un clar 
divorci entre democràcia i mercats. 
L'anomenada troika (el BCE, la UE i 
l'FMI) disposen dels governs a 
voluntat i dicten les polítiques 
econòmiques que han d'aplicar. 

La retirada del referèndum a Grècia per ordre dels 
mercats és un exemple ben clar que tenen una por 
autèntica al que el poble pugui decidir. Tot això no es 
nou per nosaltres. El 15-M ha vinculat des del princi-
pi els efectes de la crisi i les retallades socials amb la 
falta de democràcia. Més enllà de l'element discursiu 
ens calen eines per donar la volta a aquests situació.

Des del grup de treball de la Consulta Popular estem 
treballant des de fa un temps amb la possibilitat 
d'organitzar una consulta dirigida a tota la ciutada-
nia i organitzada per les assemblees al voltant de 
diferents eixos. L'objectiu és per una banda dotar-
nos d'unes demandes concretes legitimades per una 
àmplia capa de la població i per altra desemmascar 
la falta de democràcia que vivim, no esperant a que 
ens consultin sobre les seves polítiques, sinó 
decidint directament sobre temes que ens afecten. 

Nosaltres proposem una consulta al voltant de cinc 
eixos: Habitatge, reforma electoral o canvi de model 
democràtic, no pagament del deute, laboral i retalla-
des o privatitzacions. Una possible data seria al 
voltant del 15 de Març, quan es debatran els Pressu-
postos Generals de l'Estat, trencant la legitimitat que 
s'arroguen pel fet d'haver sigut votats, per aplicar 

polítiques en contra de la majoria de la població.
Això tan sols són propostes. Tant els eixos, com la 
formulació concreta de les preguntes, com la data, 
volem que sorgeixi d'un intens debat tant a les 
assemblees de baris i pobles com als col·lectius i 
plataformes que ja treballen cada tema. Per tant, per 
fer viable la consulta, una part essencial és el procés. 
Tant un procés cap a dintre per poder definir entre 
totes el contingut de la consulta, com un procés cap 
a fora per explicar a la població la iniciativa i les 
preguntes.

Aquest dimecres 23 el grup de treball de la Consulta 
Popular volem presentar el que hem treballat fins ara 
en una xerrada amb en Vicenç Navarro i l'Antonio 
Madrid, professors de la UPF i de la UB respectiva-
ment. La intenció és que sigui l'inici d'un cicle 
d'actes per temàtiques i per territoris per explicar la 
proposta de consulta. No vol ser doncs, una xerrada 
on consumir discurs, sinó on debatre conjuntament 
la viabilitat d'una eina com la consulta, com 
l'impulsem i com portem el debat als barris, comis-
sions i als diferents espais del moviment.

Esteu tots i totes convidades!
Segueix-nos a: 
Twitter   >    @ConsultaCAT    
Facbook >    Consulta popular Catalunya
consultapopularcat@gmail.com
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