
PERQUÈ AL 27S NO PODREM SABER QUIN ÉS EL TOTAL DE VOTS FAVORABLES 
A LA INDEPENDÈNCIA

PODREM SABER EL NOMBRE MÍNIM DE CATALANS QUE ESTAN PEL SÍ I EL NOMBRE 
MÍNIM DE CATALANS QUE ESTAN PEL NO, PERÒ NO PODREM SABER EL NOMBRE 
TOTAL QUE ESTAN PER UNA OPCIÓ O PER L’ALTRA

PREMISES:

1. Partim de la constatció que l’Estat espanyol no ha permès fer un referèndum (és a 
dir, un plebiscit pur).

2. Per això hem hagut de recórrer a plantejar un plebiscit indirecte, és a dir, a partir 
d’unes eleccions al Parlament de Catalunya. I per això diem que són unes eleccions 
convocades en clau plebiscitària.

3. CSQP afirma que no es pot posicionar ni a favor de la independència ni en contra 
perquè entre els seus votants hi ha tant independentistes com unionistes. Podrem 
afirmar que una part dels vots que obtingui seran partidaris de la independència. 
Però el problema és quants. No ho podrem saber perquè CSQP no es vol posicionar 
en el aquest sentit. De fet, CSQP no accepta el caràcter plebiscitari de les eleccions 
en relació amb la independència.

4. Unió, per altra banda, manifesta, en el seu programa electoral, que prioritza assolir 
una major sobirania per la via confederal però sense descartar la independència 
total si aquesta és la voluntat majoritària del poble català.

5. Si tots les candidatures que participaran en la comtesa electoral acceptessin 
posicionar-se nítidament a favor del sí o del no a la independència, aleshores, les 
eleccions serien exactament l’equivalent a un plebiscit i podríem comptar el total de 
ciutadans favorables, o bé el total de ciutadans contraris, a la independència.

6. Tanmateix, tenint en compte les premises anteriors, només podrem saber de 
manera fefaent el nombre de vots que ha tret cada candidatura i quants escons ha 
assolit cadascuna d’acord amb la llei electoral. Només podrem comptar el total de 
vots favorables i vots contraris a la independència si es duu a terme un referèndum 
en què tots els electors s’hagin de definir (i no només els electors de les forces 
plebiscitàries). 

7. Per tant, el nombre de vots que s’obtinguin el 27S vinent i que siguin a tots els 
efectes equiparables a vots a favor de la independència (suma de vots de Junts pel 
Sí i de la CUP) representaran el mínim de vots independentistes, però no pas el 
màxim nombre de vots independentistes, perquè entre els vots obtinguts per CSQP 
també n’hi haurà una part que seran vots independentistes, i els vots que tregui 
Unió no prioritzen, però tampoc descarten, la possibilitat de la independència, tal 
com manifesta el seu programa electoral.

CONCLUSIONS:

Si la suma de Junts pel Sí i la CUP obté una majoria absoluta d’escons, aquestes dues 
forces, representant la majoria de la cambra parlamentària catalana, estaran 
legitimades per aplicar els programes electorals per les quals han estat 
votades pels ciutadans i per tant per iniciar el procés que haurà de culminar 
en el referèndum de la població sobre la Constitució, convocat per les 
institucions catalanes. Llavors sí que podrem comptar els vots favorables i els vots 
contraris a la Constitució d’un estat independent a Catalunya. El procés s’iniciarà a 
partir d’una majoria d’escons i culminarà amb una majoria de vots.


