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Opinió

Independència, federalisme, 
autodeterminació, plebiscit...???

Darrerament  i  arran  de  la  manifestació 
independentista  que es  va  realitzar  el  dia  11  de 
setembre, diada nacional de Catalunya, sentim que 
els diferents partits polítics i  personalitats parlen 
de  termes  com  indepèndencia,  federalisme, 
autodeterminació, plebiscit... que volem aclarir:

Independència:

Ser independent vol dir que no es depèn d'un altre 
per fer alguna cosa, o que no es vol dependre, la 
qual cosa no vol dir que no es necessiti als altres.

La  independència  en  el  seu  sentit  més  general 
implica la llibertat, ja que la dependència implica 
condicionament.  i  per  això  és  indispensable  que 
tots  siguin  lliures:  homes  i  pobles.  Un  poble  és 
independent quan busca "governar-se a si mateix.

Federalisme: 
El federalisme és una doctrina política que busca 
que  una  entitat  política  o  organització  estigui 
formada  per  diferents  organismes  que  s'associen 
delegant  algunes  llibertats  o  poders  propis  a  un 
altre organisme superior, a qui pertany la sobirania 
i  que  conserven  una  certa  autonomia,  ja  que 
algunes competències els pertanyen exclusivament. 

El federalisme simètric està basat en la igualtat de 
competències per a cada filosofia, és a dir, cada 
territori  tindria els mateixos poders sobre aquest 
mateix.

Autodeterminació:
L'autodeterminació és la acció d'una col·lectivitat 
humana,  dins  un  marc  territorial,  de  decidir 
lliurement  el  seu  destí  polític,  especialment  de 
constituir-se  en  entitat  estatal  autònoma  o 
independent. 

D'una  manera  indirecta  representa  també  una 
facultat  permanent  d'un  país  políticament 
constituït  per a  decidir  lliurement el  seu estatus 
polític,  econòmic,  social  i  cultural;  en  aquest 
darrer  sentit  coincideix  amb  el  concepte 
d'autogovern. L'autodeterminació considerada com 
una norma general de les relacions internacionals i 
entesa  com  una  facultat  essencial  dels  grups 
nacionals dóna lloc a l'anomenat dret dels pobles a 

l'autodeterminació  reconegut  per  les  Nacions 
Unides.

Plebiscit:

El plebiscit  (Plebiscitum) a l'antiga Roma fou una 
votació assembleària dels  plebeus. Deriva del  llatí 
plebs scitia (el que agrada al poble).  Plebiscit fou 
el  nom aplicat  a  les  lleis  aprovades pels  comicis 
tribunats,  a  proposta  d'un  tribú  de  la  plebs. 
Inicialment  no  eren  lleis  ja  que  els  comicis  no 
podien regular qüestions que afectaven als patricis 
però amb el temps van agafar la consideració de 
lleis (leges) vers la meitat del  segle V aC després 
del decemvirat, i es va consolidar durant el segle IV 
aC.
El plebiscit va ser a l'origen, una decisió adoptada 
per  la  plebs en  exclusiva,  sense  intervenció  dels 
patricis.  L'Assemblea  estava  presidida  per  un 
plebeu, un tribú popular o un edil popular. Tots els 
votants eren plebeus, i la norma votada era sol per 
als  plebeus  no  obligant  a  ningú  més.  L'acord 
adoptat és sol un acord (scitum) i  l'assemblea no 
tenia  caràcter  de  comicis  sinó  de  consell 
(concilium).
Actual el terme  plebiscit es refereix a una consulta 
directa  al  poble  d'un  estat  o  territori  amb 
personalitat  política,  per  obtenir  la  ratificació 
d'una mesura o sobre la gestió d'una persona. 
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