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La democràcia es construeix
en base a les persones
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La creació d’un nou estat és regeneració democràtica
Construir la República Catalana és l’única possibilitat per aconseguir una total regeneració
de la política a Catalunya.
El Consell d’Europa ha criticat que a l’Estat espanyol el Govern intervé en la designació de
magistrats d’alt nivell, com al Consell General del Poder Judicial. Això explica que el World
Economic Forum situï el sistema judicial espanyol en un vergonyós 87è lloc de 144 països. A
més, el Tribunal Constitucional, que hauria de ser un òrgan neutral, té com a president un
exmilitant del PP.
El sistema actual convé als grans partits espanyols, perquè amb aquest estatus poden
utilitzar políticament els tribunals per impedir un referèndum d’autodeterminació a
Catalunya, en contra de l’opinió del 80% de la població catalana.
La creació de la República permetrà una regeneració completa de la política catalana
Depèn de nosaltres crear noves estructures més participatives i transparents i que garanteixin més efectivitat i control de les institucions polítiques, administratives i judicials.
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Cal un model polític nou que permeti una democràcia de qualitat:
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amb control polític i amb reguladors
penal de la corrupció independents i amb
mitjans

amb transparència
en la presa de les
decisions

amb una veritable
separació de poders

I amb partits que tinguin un funcionament realment democràtic i amb una llei electoral
que contempli la limitació de mandats, les llistes obertes, el finançament dels partits, les
campanyes electorals, etc.
Volem una regeneració democràtica profunda i fer un país nou és la millor oportunitat
que tenim per abordar-la.

Fem futur
Fem la República de la justícia per a tohom

