
 

 

 

 29è Congrés Nacional | Ponència política  

  

1 

  



 

 

 

 29è Congrés Nacional | Ponència política  

  

2 

Ponència política 

29è Congrés Nacional 

La via 
democràtica 
del referèndum 
 

 

 

 

  



 

 

 

 29è Congrés Nacional | Ponència política  

  

3 

Presentació 
 

El text de la ponència política que teniu a les mans constitueix l’aposta estratègica d’Esquerra 

Republicana per als propers quatre anys. Assumeix i actualitza en bona part el document aprovat en el 

marc de la Conferència Nacional celebrada a l’Hospitalet de Llobregat el març del 2022. 

 

D’aquesta manera, la ponència no inclou propostes sectorials amb relació al model de país que volem, 

atès que assumeix la proposta recollida al text de la darrera Conferència Nacional. 

 

Aquest document s’articula en dos grans blocs. D’una banda, la proposta d’Esquerra Republicana per fer 

efectiva la República Catalana i, de l’altra, el camí que ens hi fa avançar: les polítiques republicanes i el 

bon govern.  

 

En el decurs del text, hi trobareu la proposta republicana per reimpulsar les majories de l’1 i el 3 

d’octubre, cinc anys després dels esdeveniments del 2017, i fer-ho al voltant del consens social més 

gran al nostre país: la celebració d’un referèndum d’independència.  

 

I, per ser-ne més, i més forts, l’eina que ens fa avançar més ràpidament són les polítiques republicanes i 

el bon govern. És la construcció de sobirania en la nostra tasca diària i des de tots els àmbits: la 

sobirania econòmica i ecològica, la sobirania feminista, la sobirania social, la sobirania democràtica i la 

sobirania lingüística i cultural.  

 

I tot plegat sense oblidar el context de crisis sistèmiques i conjunturals en què vivim i els reptes globals 

que és inajornable que abordem amb l’horitzó de l’any 2030.  

 

Esperem que aquest document sigui una bona eina per al debat i també una proposta sòlida per 

construir en temps incerts. En contextos complexos, Esquerra Republicana mai no ha defugit la seva 

responsabilitat per fer avançar el país sense deixar ningú enrere. Des de l’autoestima i l’orgull, i també 

des de l’esperança.  
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I. El camí efectiu cap a la república catalana  
 

 

1. Persistim 
Els darrers anys als Països Catalans, com a la resta d’Europa i del món, han estat marcats per un 

context de crisi sense precedents. Quan encara són visibles els efectes socials, econòmics i sanitaris de 

la pandèmia de la Covid-19, la guerra d’Ucraïna ens ha abocat a una crisi energètica i de preus amb un 

impacte social, econòmic i geopolític encara difícil de mesurar.  

 

Les dues crisis superposades i la crisi climàtica en què vivim han fet aflorar la necessitat d’engegar 

polítiques transformadores decidides des de l’esquerra per no deixar ningú enrere, donar cobertura a 

nous drets, enfortir l’estat del benestar i els serveis públics, generar prosperitat, garantir els drets 

humans i prioritzar la protecció del planeta.  

 

Aquest context de crisi i creixement de desigualtats sense una resposta clara des de les institucions i des 

de la política és també un camp procliu per a l’ascens del populisme i dels discursos d’odi.  

 

El discurs de l’antipolítica i el populisme, que allunya les institucions i la política de la ciutadania, només 

serveix per beneficiar les elits tradicionals de poder mentre compromet la cohesió social i la democràcia. 

És el nostre repte continuar guanyant-nos el suport de la gent, tal com ho hem fet de manera sostinguda 

els darrers anys, per poder retornar-los les institucions posant-les al seu servei.  

 

Des del republicanisme dels Països Catalans, des d’Esquerra Republicana, reivindiquem la política com 

a una eina al servei de les persones i de les classes populars per canviar la realitat, perquè les respostes 

als reptes que tenim davant no tinguin les respostes de sempre i al dictat dels de sempre: de les elits i 

els oligopolis. 

 

En aquest sentit, és imprescindible que Esquerra actuï sempre com un partit transformador i 

responsable, que combati la demagògia i els populismes, que analitzi críticament la realitat, valori la 

correlació de forces de cada moment, proposi objectius immediats factibles que ajudin a avançar cap a la 

República Catalana, i procuri acumular forces i bastir les complicitats socials i els acords polítics 

necessaris per assolir-los de manera efectiva. 

 

A més, l’actual fase del procés d’autodeterminació requereix també d’insistir de forma renovada en el 

procés de construcció nacional, amb una aposta clara i inequívoca per l’educació, la cultura, la 

comunicació i, en especial, la llengua. Els canvis demogràfics i els canvis en la manera com circulen i es 

consumeixen els béns culturals han fet que la principal llengua de socialització sigui el castellà. I, amb 

això, la llengua catalana perd la seva capacitat d’identificació i de cohesió social, fent imprescindible 

revertir aquesta tendència fomentant-ne l’ús en tots els àmbits de la vida, amb l’objectiu que no sigui una 

llengua minoritzada.  

 

La cultura és, a més, el factor de cohesió interna més permanent de la societat. I en el canvi d’època que 

estem vivint, les indústries creatives i audiovisuals són l’espai més determinant en els processos de 

construcció dels imaginaris col·lectius. Com més avancem en l’àmbit educatiu, cultural i lingüístic més 

podrem reforçar la cohesió social, fent-nos menys vulnerables a l’ascens de totalitarismes i situant-nos 

més a prop de la llibertat i la justícia social. 
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Amb aquests principis i objectius despleguem, allà on tenim responsabilitats de govern, la governança 

republicana de què parlarem més abastament en el decurs d’aquest ponència. Amb tot, som conscients 

de les limitacions que patim mentre no disposem de totes les eines pròpies d’un estat. Necessitem totes 

les eines polítiques i tots els recursos econòmics que generem per poder afrontar amb totes les garanties 

els reptes i transformacions que el país i la seva gent necessiten.  

 

L’Estat espanyol ens ha demostrat en incomptables ocasions la seva incapacitat per atendre les 

necessitats bàsiques de la ciutadania en àmbits com la mobilitat, la dependència o l’habitatge, per posar-

hi alguns exemples, mentre perpetua l’espoli fiscal a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears i 

Pitiüses. Tampoc no ha dubtat en cap moment a usar el seu aparell judicial per entorpir i aturar els 

avenços legislatius i limitar la nostra capacitat d’autogovernar-nos.  

 

És per això que continuem ferms i determinats a fer passos endavant en la resolució del conflicte polític i 

en l’exercici del dret a l’autodeterminació. La independència és la millor eina per servir la ciutadania i 

garantir drets i llibertat per a tothom, i les polítiques republicanes i el bon govern són a la vegada 

instruments que ens fan avançar cap a aquesta República que necessitem per millorar la vida de la 

ciutadania. 

 

1.1 Per què som independentistes? 

El compromís amb la independència és indiscutible, com l’eina per transformar la societat i millorar la 

vida de la ciutadania. Des d’Esquerra Republicana defensem i sempre hem defensat que la llibertat 

plena dels Països Catalans l’aconseguirem amb la constitució de les respectives repúbliques. 

 

Som independentistes perquè defensem la justícia social. Ens mou l’anhel de construir un país 

pròsper i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. I davant d’un Estat espanyol que s’assenta sobre la 

defensa de les oligarquies, del poder econòmic i de la perpetuació de les desigualtats, som conscients 

que l’única via per aconseguir-ho és amb la construcció d’una República independent que garanteixi els 

drets bàsics a tothom, des del reforç del sistema públic i la sobirania econòmica. Una República que 

disposi de tots els recursos necessaris per garantir una vida digna als seus conciutadans. Que disposi de 

les eines d’un estat a l’hora de protegir el dret fonamental a l’habitatge, de dignificar les infraestructures 

necessàries per a la mobilitat de la gent i l’activitat empresarial, d’acompanyar l’emprenedoria, de 

redistribuir la riquesa, de construir una societat igualitària que superi el patriarcat o de fomentar la 

llengua catalana com a garant de la cohesió social.  

 

I això ho volem fer exercint la sororitat republicana. Volem un país que es basi en l’aliança i la cooperació 

entre pobles lliures i que, des de l’internacionalisme, s’impliqui en la defensa dels Drets Humans arreu 

del món i en la lluita per la pau i la preservació del planeta. Som conscients que la sobirania només serà 

plena si inclou en la seva construcció tothom que hi vulgui contribuir, més enllà d’on vingui, d’on visqui i 

d’on treballi. 

 

Som independentistes des del compromís inalienable amb els valors republicans. Ens mou la 

voluntat d’apropar la presa de decisions a la ciutadania i, precisament per això, defensem el 

municipalisme i la descentralització com a eixos centrals de participació. Volem exercir lliurement els 

nostres drets civils i polítics, com són el dret a la llibertat d’expressió, de representació política, de 

premsa, de manifestació o d’organització. Per això, enfront d’un Estat espanyol autoritari i reaccionari 

defensem la constitució d’un estat democràtic des de la seva arrel, d’una República Catalana 

independent que garanteixi els drets fonamentals de tota la ciutadania. Som conscients que l’única 

manera de posar fi a l’anomenat Règim del 78 passa pel nostre compromís vers la construcció d’una 

nova República. 
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Som independentistes per coherència amb la nostra història. Els valors descrits anteriorment han 

estat els pilars sobre els quals s’han assentat les bases d’Esquerra Republicana des que es va fundar. 

No s’entén el context actual sense el procés d’acumulació de forces sostingut durant dècades en què la 

nostra organització ha tingut un paper cabdal.  

 

Esquerra Republicana neix el 1931 amb la vocació d’inici de ser una organització política de masses i 

hegemònica. I ho fa bevent de diversos moviments socials actius al moment com el republicanisme, el 

sindicalisme, el feminisme, l’antimilitarisme, el federalisme o l’independentisme. Ho fa des dels ateneus i 

impulsada pels corrents culturals d’avantguarda de l’època davant la descomposició del sistema 

monàrquic de l’Estat espanyol del moment i amb la perspectiva de bastir un front ampli que abraci 

diferents organitzacions i tradicions polítiques per a les eleccions del 1931: les que desembocaran en la 

primavera republicana.  

 

Després de la desfeta de la Guerra Civil i la repressió i exili durant la dictadura franquista, l’organització 

inicia un procés de reconstrucció en paral·lel a la recuperació de les institucions pròpies. Serà a finals 

dels anys vuitanta i principis dels noranta quan Esquerra Republicana farà un nou salt posant la 

independència al centre i una aposta per l’articulació actual arreu dels Països Catalans.  

 

És el moment de la reformulació discursiva de l’independentisme per convertir-lo en un moviment 

inclusiu, que fuig d’essencialismes, que fa indestriables la lluita nacional i la lluita social i amb vocació de 

bastir majories. Un projecte basat, també, en la defensa de les institucions pròpies que reposen sobre la 

nostra història, i que vol protegir la llengua i cultura catalanes i la nostra identitat: pròpia, en construcció i 

pilar de cohesió. Amb voluntat de projectar-la i projectar-nos cap al futur amb la certesa que només ho 

podrem fer amb garanties amb un estat propi.  

 

Serà al 2003 quan Esquerra Republicana torna a assumir responsabilitats de govern després 

d’aconseguir el millor suport popular des de la recuperació de la democràcia. S’inicia el procés de 

reforma de l’Estatut, que desembocarà en una sentència del TC al 2010, que serà el catalitzador del 

darrer salt que ens ha portat a la majoria independentista social i parlamentària actual i a la posició 

majoritària de l’independentisme.  

 

Persistim com ho ha fet tothom qui ens han precedit, malgrat totes les dificultats. I encarem aquest cicle 

amb la constatació del salt realitzat els darrers anys en la construcció d’una majoria social en favor de la 

independència. Mai n’havíem sigut tants com ara però, tanmateix, volem i necessitem ser-ne més i més 

forts per fer possible la República. 

 

 

 

2. Referèndum 
 

2.1 Fem camí sumant força democràtica i legitimitat  

La proclamació de la República Catalana vindrà precedida, com qualsevol fita històrica majúscula, per 

molts i diversos fets que l’explicaran. Amb tota seguretat, però, el comú denominador que l’haurà fet 

possible serà, d’una banda, la legitimitat social i democràtica de tot un moviment, i, de l’altra, la defensa 

d’uns drets polítics i unes llibertats socials i nacionals que tradicionalment han estat reprimides per un 

Estat espanyol blindat en termes d’unitat territorial, competencial i de monopoli del poder.  
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Aquestes han estat dues característiques presents en tots els actes polítics multitudinaris que s’han 

donat a Catalunya al llarg dels darrers anys, marcats per l’auge de l’independentisme social, polític i 

institucional. Les consultes ciutadanes sobre la independència celebrades a centenars de municipis entre 

el 2009 i el 2011, la consulta sobre la independència de Catalunya del 9 de novembre de 2014, les 

reiterades manifestacions multitudinàries, el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 o la gran mobilització 

social del 3 d’octubre del mateix any, amb una vaga general i aturada de país inclosa, van portar en la 

seva essència el clam per a l’exercici dels drets polítics ’mitjançant un referèndum i a favor de la 

independència.  

 

En aquesta via democràtica i republicana cap a la independència que estem transitant, i des d’on 

treballem cada dia, l’1 d’octubre de 2017 esdevé, per a nosaltres, una fita i un impuls clau exercit des de 

l’independentisme en el seu conjunt. Precisament per això, el referèndum de l’1 d’octubre en cap cas pot 

esdevenir motiu de desunió entre l’independentisme. De fet, poc més de cinc anys després de l’1 

d’octubre, tenim el convenciment que aquest exercici col·lectiu de desobediència pacífica i democràtica 

va esdevenir un símbol exemplar de maduresa política. Una maduresa política que cal que el moviment 

recuperi, i que entenem com una suma de generositat, de pensament estratègic, de confiances, 

d’aliances a molts nivells, que en aquell moment va fer possible la consecució de la fita com a tal i, 

alhora, va permetre situar-nos com a projecte esperançador amb capacitat d’atreure nous sectors de 

població.  

 

De l’1 i el 3 d’octubre n’hem extret un seguit d’aprenentatges que ens han permès traçar la nostra actual 

estratègia política, que incorpora mesures per avançar i guanyar definitivament, maximitzant les nostres 

fortaleses i corregint les nostres febleses.  

 

Hem de recuperar tots aquells factors del referèndum de l’1 d’octubre que ens van donar força i els hem 

de potenciar per guanyar. Factors com l’apoderament i la mobilització popular, la complicitat entre la 

ciutadania i les institucions, l’acord en un objectiu comú, el consens estratègic i l’embat amb arrel 

radicalment democràtica. Hem de recuperar l’urna com a icona democràtica per sumar la màxima 

transversalitat i representativitat possible.  

 

I per guanyar, és imprescindible que siguem honestos amb els factors que ens van jugar en contra, que 

expressen amenaces a la nostra estratègia i que hem de poder treballar per superar. Factors com la falta 

de reconeixement internacional del referèndum, la mobilització unionista de caràcter hostil i amenaçant, 

l’ofensiva de l’Estat en forma de repressió política i la manca de participació d’alguns actors socials, 

polítics i institucionals. 

 

Com ja hem assenyalat en altres ocasions, l’anàlisi no compartida de l’1 d’octubre entre els actors 

protagonistes complica la reconstrucció dels objectius de consens i ha instal·lat una competència entre 

independentistes per interessos polítics que cal superar. Per això, des d’Esquerra Republicana, des 

d’aquesta consciència i exercint la responsabilitat política que ens correspon, oferim una proposta 

concreta per fer-ho possible, que és la que detallem en aquesta ponència política.  

 

L’1 d’octubre representa un xoc democràtic que té impacte més enllà de les fronteres del Principat. Al 

País Valencià i a les Illes es tradueix per a les forces democràtiques i de país, en la disjuntiva de situar-

se al costat del règim del 78 o al costat de la defensa dels drets civils i polítics i de la democràcia. Mentre 

que a les Illes el sobiranisme representat per Més defensa explícitament l’embat democràtic, la resposta 

de les forces que històricament havien aixoplugat el vot sobiranista i rupturista al País Valencià 

(Compromís, Podem i EUPV) es posen de perfil, quan no es posen explícitament al costat de les forces 

del règim del 78. Aquesta disparitat de posicionaments i estratègies, cristal·litzarà posteriorment en la 

Declaració de la Llotja de Mar, subscrita per Més per Mallorca i Més per Menorca i no per aquestes 

organitzacions valencianes.  
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Esment a banda mereix el cas de la Catalunya del Nord, que va tenir un paper actiu en l’1 d’octubre i en 

la solidaritat antirepressiva posterior.  

 

2.2 Referèndum d’independència 

Esquerra Republicana creiem que la millor manera de constituir la República Catalana és mitjançant un 

referèndum. La nostra estratègia és referendista perquè som radicalment demòcrates. Un referèndum és 

la màxima expressió de la voluntat democràtica d’una societat. És el que apodera més la ciutadania. 

Creiem que la constitució de la República Catalana esdevindrà quan la majoria de la ciutadania de 

Catalunya decideixi constituir-se en un país independent en un referèndum. 

 

El referèndum d’independència és la millor via per construir una República amb tothom i per a tothom. 

Per dos motius: pel resultat efectiu que produeix i per la inclusivitat de la societat que incorpora. Pel seu 

resultat, perquè amb l’exercici de la democràcia, la constitució de la República tindrà la legitimitat i la 

validesa que necessita per ser acceptada internament i homologada internacionalment; i per la seva 

inclusivitat, perquè en un referèndum hi és inclosa tota la ciutadania, hi ha incloses totes les opcions 

polítiques. D’un referèndum d’independència només se n’exclouen, amb demagògia, els antidemòcrates, 

els demofòbics, els que tenen por de la democràcia i els que veuen amenaçats el seu poder i estatus 

quan el poble decideix.  

 

A més a més, el referèndum és, a dia d’avui, el punt de màxim consens entre la ciutadania de Catalunya 

pel que fa a la resolució del conflicte polític amb l’Estat espanyol. El suport al referèndum uneix a una 

àmplia majoria de catalans i catalanes, independentistes i no-independentistes.  

 

Aquesta majoria social —plural i diversa— existeix i ningú la pot ignorar. Segons les dades reflectides al 

Baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió a la primavera del 2022, un 80,4 % dels catalans està d’acord a 

decidir el futur del país en un referèndum. Una opinió immensament majoritària en tots els electorats, 

també entre no independentistes. És l’opinió del 100 % de votants de la CUP; del 99,7 % de votants 

d’Esquerra; del 98,7 % de votants de Junts; del 87,4 % dels votants de Catalunya en Comú Podem; del 

69,9 % dels votants del PSC; i fins i tot és l’opció del 42,9 % dels votants de Cs i del 34,6 % dels votants 

del PPC.  

 

I de fet, bona part del conflicte polític amb l’Estat espanyol ve provocat per la incapacitat de donar 

resposta a una majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que volen decidir democràticament el 

futur polític del país. Es tracta d’una majoria àmplia, sòlida i transversal que sempre ha buscat camins 

democràtics per exercir el dret a l’autodeterminació, com demostren els èxits de la consulta del 9-N del 

2014 i del referèndum de l’1 d’octubre del 2017. 

 

De fet, estem convençuts que l’articulació de la voluntat democràtica del poble de Catalunya per la via 

del referèndum ha de servir com a catalitzador per ampliar les complicitats entre els diferents territoris 

dels Països Catalans i els suports socials al País Valencià i les Illes Balears perquè puguin decidir el seu 

estatus polític a les urnes. 
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3. Acord de claredat. Articulem la majoria a favor del referèndum 
 

És oportú recordar que, des d’una perspectiva històrica, quan hem parlat de democràcia és quan 

l’independentisme ha avançat més. El conflicte amb l’Estat va, sobretot, de democràcia. Per això creiem 

que cal tornar a posar al centre de l’agenda política de Catalunya la reivindicació del referèndum, contra 

les presses de diversos actors polítics (dins i fora de l’independentisme) per descartar-la com a passada 

o inoportuna. La proposta del president Aragonès d’un Acord de Claredat és una passa endavant en 

aquest esforç, amb la voluntat de començar a concretar el “com” del referèndum en comptes de quedar-

nos en el terreny abstracte de “referèndum sí/referèndum no”, atès el suport ampli i de consens que el 

referèndum ja té a Catalunya. 

 

Així doncs, un dels grans reptes que tenim com a país és concretar i donar forma a aquest ampli 

consens i articular la gran majoria social a favor del referèndum per reforçar la defensa del dret a 

l’autodeterminació en el marc de la negociació amb l’Estat. És imprescindible visualitzar el gran consens 

del 80 %, posar-lo en moviment per reforçar l’estratègia del referèndum i aconseguir així fer un 

referèndum efectiu. 

 

Es tracta de participar en el debat social per dotar-nos d’una proposta que aglutini totes les sensibilitats 

entorn la celebració d’un referèndum per decidir el futur del país, oferint garanties democràtiques a 

tothom, unificant criteris i establint les bases i les condicions per poder fer un referèndum efectiu, en què 

tothom s’hi senti inclòs i del qual tothom n’accepti el resultat.  

 

En altres paraules, es tracta de crear un acord de forma col·lectiva sobre quan Catalunya ha de tornar a 

celebrar un referèndum i quines característiques ha de tenir perquè se’n pugui fer efectiu el resultat.   

Aquest debat social ha de tenir una perspectiva global per implicar i recollir les aportacions de tots els 

àmbits de la societat, aconseguint mobilitzar de nou tots els actors que amb anterioritat s’havien implicat 

en la defensa d’un referèndum d’autodeterminació i en paral·lel, aconseguir sumar noves complicitats. 

En aquest sentit, és imprescindible que el debat social busqui estratègies i asseguri àmbits de 

participació per incloure i mobilitzar els diversos actors polítics, socioeconòmics, culturals, entitats i 

associacions de la societat civil, moviment socials, el món acadèmic, el món municipal i la mateixa 

ciutadania de Catalunya.  

 

D’altra banda, aquest procés de debat social també esdevé una oportunitat per teixir i enfortir aliances en 

l’àmbit internacional basades en la defensa dels principis i els valors essencials de la democràcia i, 

alhora, imbricar estratègies amb les altres nacions sense estat de l’Estat espanyol i, molt especialment, 

amb les organitzacions sobiranistes de la resta de Països Catalans.   

 

L’objectiu del debat social és donar forma a la proposta catalana per a la celebració d’un referèndum 

efectiu. Una proposta de país que el Govern de la Generalitat haurà de defensar en el marc de la taula 

de negociació amb l’Estat per resoldre el conflicte polític amb l’impuls d’un Acord de Claredat. Com més 

gran sigui el consens, més força tindrem per defensar la posició de Catalunya davant l’Estat. Com més 

gran sigui el consens, més força i més legitimitat tindrem a ulls de la comunitat internacional. 

 

Es tracta de fer un camí inspirat en el Canadà i el Quebec, que van establir per llei les condicions perquè 

els quebequesos poguessin decidir el futur del país; inspirat en el Regne Unit i Escòcia, que van acordar 

les condicions del referèndum del 2014. Cercar exemples de com les democràcies avançades afronten 

els conflictes polítics i a partir d’aquí dissenyar i establir les pròpies vies per donar resposta 

democràticament a les demandes majoritàries de la ciutadania de Catalunya.  
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L’Acord de Claredat ha de tenir la virtut de fer possible que la ciutadania de Catalunya voti en un procés 

que s’hi senti implicat el conjunt del país; que sigui reconegut per totes les parts; i que tingui 

l’acompanyament de la comunitat internacional. Tres condicions imprescindibles per poder fer efectiva la 

independència amb garanties i que formen part dels aprenentatges del 9-N del 2014 i de l’1-O del 2017. 

En definitiva, l’Acord de Claredat traça un camí: 

 

· Viable: perquè respon directament a la majoria social que vol decidir el futur del país votant. 

· Escrupolosament democràtic: perquè implica decidir amb el vot. 

· Inclusiu: perquè implica totes les forces democràtiques, independentistes i no independentistes. 

· Explicable i homologable en l’àmbit internacional: perquè altres països han partit d’acords similars. 

· Compatible amb el bon govern de les institucions catalanes i ser útil a la ciutadania. 

 

Així, l’Acord de Claredat ens dona l’oportunitat de treballar per l’articulació d’una majoria que aporti 

legitimitat a tres nivells diferents: a Catalunya, gràcies al debat i generació d’un consens per acordar una 

fórmula concreta per al referèndum; en la negociació amb l’Estat, i per arribar-hi amb una proposta que 

tingui la màxima robustesa democràtica; i, finalment, per generar complicitats arreu d’Europa i del món. 

 

Per tot això, l’Acord de Claredat és la via perquè Catalunya torni a votar en un referèndum efectiu i pugui 

resoldre així el conflicte polític amb l’Estat. 

 

 

 

4. Proposta d’Esquerra Republicana per l’acord de claredat   
 

Esquerra Republicana, com un actor polític més de la societat catalana i amb l’objectiu de participar en el 

debat que s’haurà de produir en el marc de l’Acord de Claredat, oferim en aquesta ponència les 

condicions que ens sembla que hauria de tenir el referèndum. No pretén ser una proposta tancada, sinó 

que posem a disposició del debat públic les característiques de diversos referèndums d’independència 

que s’han organitzat en altres nacions sense estat que ens semblen més idònies per al referèndum 

d’autodeterminació de Catalunya. 

 

Considerem que la fórmula s’hauria de basar en experiències d’èxit, reconegudes per la comunitat 

internacional; requerir una majoria clara pel “sí” per començar les negociacions entre Catalunya i l’Estat 

espanyol per la constitució de la nova República Catalana; i que aquesta majoria clara no esdevingui, 

tanmateix, una camisa de força que enquisti el conflicte polític amb l’Estat. 

 

A partir d’aquestes premisses, apuntem les condicions que des del nostre punt de vista hauria de reunir 

el referèndum: 

 

1) La pregunta sobre la independència hauria de ser clara, com la del referèndum de l’1 d’octubre 

del 2017. 

2) En la línia del que es va establir en el referèndum d’Escòcia del 2014 després de la negociació 

amb el Regne Unit, hi haurien de poder votar totes les persones residents legals a Catalunya més 

grans de 16 anys en el moment de convocar el referèndum; així com tota altra persona no-resident 

que, en el moment de convocar el referèndum, tingués dret de vot a les eleccions al Parlament de 

Catalunya. 

3) Seguint l’exemple del dictamen del Tribunal Suprem del Canadà sobre el Quebec, una victòria 

clara del “sí” hauria de donar lloc a un procés de negociació de bona fe entre els governs català i 

espanyol, amb mediació europea i internacional, de cara a arribar a un acord que permeti la creació 

d’una República Catalana independent reconeguda en l’àmbit internacional, amb atenció als 

legítims interessos de les dues parts negociadores. 
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4) Es consideraria que la victòria del “sí” és clara si es reunissin alhora un mínim d’un 50 % de 

participació i un mínim d’un 55 % de suport al “sí” a la independència. Així ho recollia la fórmula 

per al referèndum de Montenegro, discutida i reconeguda de manera multilateral tant pels governs 

de Montenegro i Sèrbia com per les institucions europees. 

 

Cal afegir que no entenem el referèndum com un fi en si mateix, sinó com una peça més dins un procés 

de deliberació democràtica més extens, que ha de travessar tota la societat catalana. El debat sobre la 

independència és el més important que pot viure qualsevol poble, i cal assegurar que la decisió que es 

prengui a les urnes (sigui quina sigui) no sigui fruit d’un context conjuntural o temporal (en el sentit que 

sigui), sinó el resultat meditat d’un debat on totes les veus de la societat catalana hagin tingut oportunitat 

d’explicar els seus punts de vista, revisar-los i, si escau, canviar-los. Un debat en què el conjunt dels 

catalans i les catalanes estiguem disposats a convèncer i a deixar-nos convèncer per les millors raons. A 

la llum del debat públic, i sense l’amenaça de la repressió, la independència de Catalunya és una 

proposta imbatible. 

 

  

 

5. Reimpulsem la majoria social de l’1 i el 3 d’Octubre 
 

Cinc anys després del referèndum de l’1 d’octubre i de l’aturada de país del 3 d’octubre, és inajornable la 

reconstrucció de la majoria social i política que ho va fer possible.  

 

Són diverses les diagnosis que des de diferents organitzacions polítiques, entitats i altres agents s’han 

fet sobre els fets de l’octubre del 2017 i quins són els aprenentatges que se n’han d’extreure per seguir el 

camí de la construcció de la República Catalana. Les anàlisis divergents i les discrepàncies 

estratègiques que hem constatat durant els darrers temps i que s’han materialitzat, per exemple, en 

l’abandonament de Junts del Govern independentista de la Generalitat de Catalunya o en les dificultats 

per assolir acords de país amb la CUP. 

 

Amb tot, no han de ser obstacle per trobar els mínims comuns denominadors de la majoria social i 

política favorable al referèndum que han de permetre saltar a un nou estadi. Tampoc les fórmules 

concretes de la composició del Govern. De fet, en els darrers anys hem avançat amb fites històriques 

com la consulta del 9-N i el referèndum de l’1-O al marge de si els actors que ho han impulsat formaven 

part o no del Govern de la Generalitat.  

 

Ens sembla, però, que aquesta nova etapa ha de partir del principi de realitat. L’1 d’octubre és, sens 

dubte, un punt de no retorn en el procés d’independència de Catalunya i té un valor incalculable en tant 

que és la mostra d’apoderament ciutadà i desobediència civil més destacat de la nostra història recent. 

Però no és menys cert que no ha sigut suficient per a materialitzar la constitució de la República 

Catalana.  

 

Lluny de posicions derrotistes, cal posar en valor els avenços assolits. Per exemple, el suport a 

l’independentisme s’ha enfortit electoralment en les darreres conteses electorals. En les darreres 

eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021, els partits independentistes van superar 

per primera vegada el 50 % dels vots. Aquesta fita corrobora que hi ha una majoria independentista 

sostinguda elecció rere elecció i que cada vegada que ens hem comptat a les urnes la majoria 

independentista ha sortit reforçada.  
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A més, en el cas de les eleccions del 14 de febrer del 2021, aquesta majoria de l’independentisme a les 

urnes va anar acompanyada d’un gir a l’esquerra (encapçalat per Esquerra Republicana), fet que reforça 

la idea que l’eix nacional i l’eix social formen part de la mateixa lluita, tal com es va fer palès l’1 d’octubre 

i especialment el 3 d’octubre del 2017. De fet, voler separar l’eix social i l’eix nacional ens allunya d’allò 

que ha fet créixer l’independentisme.  

 

D’aquesta manera, una de les grans fites de l’independentisme per a aquest nou període ha de ser 

articular a la majoria del 80 % favorable al referèndum. No apel·lar a aquesta gran majoria que es 

reflecteix demoscòpicament i electoralment de manera constant seria no voler fer més gran el moviment 

independentista. 

 

La gran majoria social que va participar a l’aturada de país del 3 d’octubre del 2017 va reunir no només 

les forces polítiques i socials independentistes, sinó també els actors partidaris del dret a 

l’autodeterminació de Catalunya i, fins i tot, el conjunt de demòcrates que es van oposar a l’acció 

repressiva de l’Estat. Esquerra Republicana apostem per reimpulsar aquesta majoria social del 3 

d’octubre com a gran força democràtica per assolir el referèndum. 

 

5.1 Un projecte obert, divers, inclusiu i amb vocació majoritària 

Esquerra Republicana no defugirem la nostra part de responsabilitat en el procés d’enfortiment de 

l’independentisme. Som una organització que no té por d’assumir responsabilitats, per complexes que 

siguin, i així ho hem fet sempre en el decurs dels nostres més de noranta anys d’història.  

I ho volem fer d’acord amb aquests tres principis:  

 

· Autoestima pel que hem estat capaços d’aconseguir en els darrers anys. Hem protagonitzat un 

salt quantitatiu i qualitatiu de l’independentisme en un breu espai de temps i ha estat gràcies a 

l’esforç i les complicitats de tothom.   

· Orgull per les victòries assolides i la força innegable que hem demostrat aquí i arreu del món 

quan, des de la diversitat del moviment, som capaços de treballar amb unitat estratègica i amb 

objectius i lluites compartides.  

· Esperança per començar una nova etapa que ens ha de conduir a fer possible el referèndum i 

guanyar-lo. I, mentrestant, no deixar ningú enrere i ser-ne més, i més forts. Sense tacticismes ni 

partidismes de curta volada i apel·lant a majories àmplies per guanyar.  

 

El projecte independentista ha guanyat posicions i ha sigut capaç de construir majories àmplies a 

Catalunya quan s’ha mostrat propositiu, empàtic, obert, inclusiu i divers. I és sobre aquesta premissa que 

hem de construir els nous consensos entre totes les parts implicades.  

 

La diversitat és justament una de les fortaleses de l’independentisme i no una feblesa, com des d’alguns 

espais s’han volgut fer veure. L’independentisme avança quan coopera i no quan competeix. 

 

Un altre dels reptes que tenim pendents és aturar la creixent polarització en què està immersa una part 

de l’independentisme. La manca de consens estratègic, barrejada amb altres factors ideològics, tàctics, 

el desplaçament de l’hegemonia en el lideratge de l’independentisme, condicionants socials o 

concepcions diferents de la nació, ha contribuït a aquesta situació.  

 

Igualment, l’independentisme no és aliè al corrent antipolític i populista que recorre els Països Catalans, 

l’Estat espanyol, Europa i el món, però sí que n’ha d’esdevenir antídot. És imprescindible combatre 

discursos d’odi de caire xenòfob, antipolític, populista, que menystenen les institucions pròpies i posen 

en risc la cohesió social i dels quals hem sigut testimoni recentment. 

 



 

 

 

 29è Congrés Nacional | Ponència política  

  

14 

Aquest discursos són completament contraposats a la radicalitat democràtica que ens caracteritza i als 

valors de suma, inclusió i garantia de cohesió social a què s’associa l’independentisme, i que ens ha fet 

arribar més enllà que mai. Som un projecte amb vocació de suma constant, capaç de construir 

complicitats i acords i empàtic també amb qui no comparteix els nostres objectius. Un projecte que, 

sense apriorismes, és capaç de confrontar democràticament amb l’objectiu sempre de ser-ne més, i més 

forts.  

 

5.2 Construïm el consens entorn al referèndum  

El referèndum és la via que aplega més consens social per fer efectiu el dret a l’autodeterminació, i 

aquest ha de ser el principal aglutinador de totes les forces polítiques, cíviques i socials que defensen el 

dret dels catalans i les catalanes a decidir lliurement i democràticament el seu futur polític. 

 

Cal que enfortim les complicitats entre organitzacions polítiques creant espais de trobada i de consens 

estratègic sense apriorismes i sense tuteles externes. Per aconseguir-ho, proposem  enfortir les 

confiances entre organitzacions, de manera bilateral i de forma discreta. Per això proposem l’inici d’una 

ronda de contactes, de converses de país, per establir les bases de l’entesa. Aquest procés ha d’incloure 

organitzacions polítiques però també les principals organitzacions de l’àmbit sindical, cívic, cultural o 

econòmic, que siguem capaços de sumar amb l’objectiu de reforçar el consens social entorn del 

referèndum.  

 

Aquest consens estratègic ha de comptar amb la complicitat i la implicació dels agents socials i polítics 

sobiranistes del País Valencià, les Illes i la Catalunya del Nord. 

 

Cal fer visible l’ampli consens social entorn el referèndum. Bascular dels terminis a un horitzó compartit: 

la via democràtica cap al referèndum. La fixació de terminis té virtuts, però l’experiència ens diu que 

també és un punt de generació de frustracions. La fixació d’un objectiu comú sí que té capacitat 

aglutinadora i per a Esquerra Republicana és la celebració d’un referèndum. Un referèndum per guanyar 

la independència.  

 

 

5.3 Acumulem forces cap a la majoria social 

Paral·lelament a aquest procés de construcció del consens estratègic, hem d’enfortir la nostra capacitat 

de mobilització social. Un dels aprenentatges clau de l’1 d’octubre és la capacitat de desbordament 

democràtic que podem tenir davant l’aparell coercitiu de l’Estat espanyol. 

 

Per poder arribar a assolir el referèndum, com també per avançar en els drets democràtics i la justícia 

social, ens hem d’enfrontar a un Estat configurat autoritàriament entorn a la monarquia i els aparells 

militar-policial-judicial, amb el suport de l’oligarquia econòmica i mediàtica. 

 

Cal desplegar estratègies per construir una majoria social i nacional partidària de la democràcia plena, la 

justícia social i l’autodeterminació.  

 

L’estratègia destinada a assolir aquesta majoria ha de ser multinivell. I caldrà comptar amb els principis 

bàsics de les estratègies no violentes, en què es combinen la defensa de la negociació, les 

mobilitzacions tradicionals (manifestacions, vagues..), les campanyes de no cooperació, la capacitat 

d’autoorganització i l’ús de la desobediència civil, que sempre s’ha d’impulsar a partir d’anàlisis realistes 

de la correlació de forces i de la disponibilitat real dels actors necessaris per implementar-la amb èxit. 
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La necessitat d’establir objectius sectorials assolibles en els àmbits en què hi ha una demanda 

compartida per una majoria a Catalunya, i la persistència i creativitat en les formes de mobilització, han 

de permetre agrupar entorn a aquestes reivindicacions molta més gent de la que estaria disposada a 

moure’s per un objectiu finalista que de moment no comparteixen o que no veuen possible per ara. 

Participar de les lluites compartides ha de permetre sumar complicitats amb sectors no necessàriament 

independentistes. 

 

Creiem que un projecte republicà inclusiu i en què les persones estiguin al centre, enfront al model caduc 

de l’Estat espanyol que només respon als oligopolis i les elits, ha de ser un vector de suma per 

consolidar i expandir la majoria independentista. 

 

5.4 Esquerra Republicana com a actor central dels grans consensos de país 

Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021 van posicionar Esquerra 

Republicana com el primer partit independentista a la cambra catalana i en el lideratge del Govern de la 

Generalitat de Catalunya per primera vegada en els darrers 70 anys. Primer, en un Govern en coalició 

amb Junts per Catalunya i amb el suport de la CUP, i des del passat mes d’octubre, en un Govern en 

solitari, una situació inèdita en la història recent.  

 

Actualment, Esquerra Republicana és també el partit amb més representació institucional (amb 63 

representants electes a les diverses cambres, tenint el grup parlamentari català més nombrós tant al 

Congrés com al Senat) i amb una forta presència territorial al Principat amb més de 3.100 regidors i 

regidores, 360 alcaldies i en posició de govern a la majoria d’institucions supramunicipals (consells 

comarcals i diputacions).  

 

Aquesta evolució d’un partit d’oposició a un partit de governs ens ha ubicat en una posició central, 

majoritària en el tauler polític català, des de la qual hem demostrat en els darrers temps ser l’única 

organització política capaç d’arribar a acords amplis i que interpel·len àmplies majories.  

 

En paral·lel a aquest procés de creixement i consolidació del projecte republicà, Esquerra Republicana 

ha demostrat capacitat de suma en els grans acords de país, però també ha estat capaç d’esdevenir 

punt de trobada de persones i organitzacions amb les quals, des de diferents tradicions polítiques i 

trajectòries, compartim lluita per la justícia social i anhels de llibertat. 

 

I no només a Catalunya; a les Illes Balears i Pitiüses, Esquerra Republicana ha assolit per primera 

vegada responsabilitats de govern, d’acord amb aquests principis, des d’una posició de generositat i de 

capacitat de suma amb la resta d’agents sobiranistes de les Illes. 

 

Al País Valencià, la deixadesa de responsabilitats de les organitzacions que històricament havien 

representat el sobiranisme, davant l’onada repressiva post 1 d’octubre, ha deixat òrfena una gran part de 

la seva base social favorable a un referèndum i ha limitat les possibilitats d’arribar a acords electorals 

amplis en què els independentistes hi tinguem cabuda. 

 

Avui, Esquerra Republicana representa, al País Valencià, l’única força obertament independentista. 

Partint d’aquesta premissa, i de la mateixa manera que, a Catalunya, Esquerra Republicana ha 

aconseguit ser punt de trobada de persones i col·lectius que, des de diferents tradicions, han assumit 

com a propi el projecte independentista, al País Valencià no defugirem la responsabilitat de bastir la 

unitat del sobiranisme valencià.  

 

Som, doncs, el partit constructor dels grans consensos i acords però també el partit de les complicitats. 

Ho som als Països Catalans, amb les organitzacions d’altres nacions de l’Estat amb qui compartim 

horitzons i lluites, i també en l’àmbit internacional. 
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6. Diàleg i negociació 
 

El conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol ve de lluny, però per primera vegada a la història, el 

Govern de l’Estat espanyol ha reconegut que hi ha aquest conflicte. I això va ser possible gràcies a la 

força política que Esquerra Republicana va obtenir a les eleccions espanyoles del novembre de 2019, 

esdevenint primera força a Catalunya i obtenint 13 escons i més de 870.000 vots, sent capaç de 

condicionar la investidura del candidat socialista a la presidència del Govern espanyol, i aconseguint la 

creació d’una taula de diàleg i negociació entre Governs a inicis de l’any 2020. Per primera vegada, 

s’aconsegueix fer seure el Govern espanyol en una taula de negociació.  

 

En el punt de partida d’aquest procés de diàleg i negociació amb l’Estat, s’assumeix una premissa 

rellevant: les dues parts podran presentar qualsevol proposta política que pugui contribuir a la resolució 

política del conflicte perquè sigui debatuda en aquest espai singular de negociació entre Catalunya i 

l’Estat espanyol.  

 

Des d’aleshores, i a llarg d’aquests tres anys, Esquerra Republicana s’ha reafirmat en aquesta aposta 

clara per la negociació, que realment representa la  confrontació democràtica, la més homologable arreu 

del món. I l’ha pogut liderar, especialment des del febrer de 2021 com a força majoritària al Govern de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

Hem viscut una primera fase de diàleg i negociació amb l’Estat que ens ha permès fixar les condicions 

per negociar. El 8 de juliol d’enguany, i després d’una forta crisi sorgida arran de la publicació d’un 

informe que acreditava que el moviment independentista havia estat espiat amb el programari Pegasus, 

sobretot, el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol signen un Acord marc pel Diàleg 

i la Negociació. Aquest Acord feia possible pactar uns principis i aspectes metodològics que donen 

integritat, coherència i continuïtat a tot el procés de negociació que s’està donant i que continuarà en el 

futur. L’acord també recull el reconeixement de la plena legitimitat política de les diverses ideologies i 

dels projectes polítics democràtics que se’n deriven, reconeixent, per tant, la legitimitat de la lluita 

independentista pacífica i democràtica.  

 

A efectes d’homologació amb altres conflictes polítics del món, aquest acord és especialment important. 

Un document d’aquestes característiques, pactat entre les dues parts, hi és sempre, en els processos de 

negociació dels conflictes polítics. Acostuma a ser fruit dels treballs que es duen a terme en una fase 

inicial de la negociació. En el nostre cas, formalitzar-lo representa un aval, no només en termes de 

garanties del procés en l’àmbit intern, sinó també en l’àmbit internacional.  

 

D’aquesta mateixa manera, en l’àmbit internacional hem intensificat l’acció política relativa a la defensa 

dels drets civils i polítics, com a drets humans que són, amb l’objectiu de visibilitzar el conflicte polític i 

posar en evidència les mancances democràtiques de l’estat espanyol. En són una prova l’aprovació de 

l’informe Cilevics i del dictamen del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides del passat mes d’agost 

relatiu a la suspensió com a diputats al Parlament dels presos polítics. Aquestes resolucions constaten, 

d’una banda, el marge de millora que té l’estat espanyol en relació a l’aprofundiment democràtic, i, de 

l’altra, que la repressió política de l’independentisme català per part de l’estat espanyol ha vulnerat 

greument els drets humans. 
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6.1 Anivellar les condicions de les parts, una primera fase 

L’asimetria del nostre conflicte polític és una característica evident a ulls de tothom. I és aquest fet el que 

motiva i justifica que la primera fase del diàleg i la negociació s’hagi centrat en l’agenda antirepressiva. 

En termes generals, pel que som i pel que representem, necessitem guanyar igualtat de condicions per 

afrontar amb més garanties els debats a la negociació. Volem gaudir dels mateixos recursos, condicions 

i lideratges per afrontar les negociacions.  

 

Reivindiquem i posem en valor, per aquest motiu, un altre dels acords que han resultat de la taula de 

negociació, en aquest cas, l’Acord per superar la judicialització i reforçar les garanties, signat el passat 

27 de juliol. A partir d’aquest acord, ha estat possible una fita històrica, que és la derogació del delicte de 

sedició a l’Estat espanyol. Evidentment, l’aplicació de la legislació, també la penal, sempre recaurà en 

mans del poder judicial, però la nostra obligació és lluitar sempre que sigui possible per reduir les eines 

repressores i fer més petit el marge d’arbitrarietat del cos judicial en l’aplicació de la legislació.  

 

L’objectiu final en l’àmbit antirepressiu continua sent l’amnistia, i hi seguim treballant malgrat la negativa 

constatada pel Govern espanyol.   

 

Els avenços en la desjudicialització del conflicte i en l’agenda antirrepressiva constaten els efectes de la 

força electoral d’Esquerra Republicana i, per extensió, de l’independentisme. Pocs mesos abans de les 

eleccions espanyoles, el Partit Socialista apostava públicament perquè els líders independentistes 

complissin íntegrament la condemna de presó imposada pel Tribunal Suprem i donaven suport a un 

enduriment del Codi Penal per tipificar el delicte de referèndum il·legal. Després de la victòria d’Esquerra 

Republicana i la seva força a l’hora de condicionar les majories al Congrés dels Diputats, el Govern 

espanyol del Partit Socialista va seure en una taula de negociació acceptant parlar de tot, va indultar 

parcialment els presos i les preses polítiques i ha tramitat la derogació de la sedició.    

 

6.2 Ser més forts per acordar el referèndum  

Atès que a la independència hi volem arribar per la via democràtica i pacífica, per la via en què cadascú 

pugui expressar lliurement la seva posició envers el futur polític de Catalunya, i atès que la via per 

arribar-hi té una arrel clarament popular i no elitista, apostem per consensuar, de manera multilateral, 

com ha de ser aquest referèndum. Tal com s’ha explicat anteriorment, un dels nostres objectius és 

l’articulació del 80 % de la societat catalana que està a favor del referèndum. I, en conseqüència, fent un 

pas més en aquest camí que tenim traçat, en la nova fase de negociació haurem de traslladar aquest 

consens del 80 % a la taula de negociació. A la taula de negociació hi portarem les condicions clares per 

votar.  

 

Com dèiem, tenim el convenciment que ha estat amb la força política d’Esquerra Republicana que hem 

pogut fer possibles fites que d’altra manera no haguessin succeït. És possible seguir negociant i fer que 

passin coses. Però, aquesta vegada, ho hem de fer amb més força política encara. No renunciarem mai 

a la confrontació democràtica, sigui quin sigui l’escenari polític a l’Estat espanyol.  

 

Aquesta força democràtica s’expressarà de manera més nítida com més complicitats siguem capaços de 

teixir amb altres organitzacions polítiques de l’esquerra nacional de les diferents nacions de l’Estat. El 

trencament amb el règim del 78, que té com a catalitzador el referèndum d’autodeterminació, serà més 

factible amb el concurs de les forces sobiranistes d’Euskal Herria, Galiza i l’enfortiment de l’organització 

al País Valencià i a les Illes Balears i Pitiüses. La suma de la població d’aquests territoris representem 

més d’un terç de la de l’Estat espanyol, cosa que debilita la posició negociadora de l’Estat.  
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A aquesta suma i especialment als constructes polítics dels Països Catalans i Euskal Herria, l’Estat 

espanyol no ha estat, històricament, capaç de donar una solució política que no fora la negació o la 

repressió política. Cal, per tant, assumir que “ser més forts” implica, també, ser-ho fora de les fronteres 

del Principat de Catalunya. 

 

Tant per reforçar la nostra proposta de resolució democràtica com per estar preparats per si en algun 

moment la negociació no dona els resultats esperats, hem de mantenir el treball constant per construir 

alternatives democràtiques per afrontar l’embat democràtic que volem guanyar. No renunciem ni 

renunciarem a cap instrument democràtic que ens permeti decidir el nostre futur col·lectiu per arribar a la 

República Catalana.  
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II. El republicanisme útil per a la gent 
  

 

1. Garantia de bon govern 
 

La convergència de crisis que pateixen les nostres societats (econòmica, social, climàtica) fa més 

necessari que mai que des dels governs es tingui clar a qui se serveix. I els governs republicans ho 

tenim claríssim: primer, les persones.  

 

Davant de models caducs en què els interessos d’uns quants s’interposen a les necessitats i esperances 

de la majoria social, des dels governs republicans hem de redoblar esforços per enfortir el model 

republicà: empàtics davant la gent que pateix, compromesos amb la transformació del país; bel·ligerants 

davant la corrupció; implicats en les millores de les condicions materials de vida de la ciutadania.  

 

Aquest és un model per a una governança del segle XXI, lluny dels governs dels de sempre que 

condicionaven els interessos del país als seus i que se servien de les institucions i dels recursos de tots. 

La corrupció no hi té cabuda ni es pot amagar ni justificar. La política del país la dicta el Govern i no els 

grups de pressió ni les elits ni els interessos egoistes d’alguns. El Govern no és una gestoria per “fer el 

de sempre”, el Govern és una eina per fer millor la vida de la gent. 

 

És amb el bon govern que tenim l’oportunitat de transformar el país i demostrar tot el que seríem 

capaços de fer si tinguéssim un país independent. L’independentisme és i ha de seguir sent útil en el dia 

a dia de la gent, i demostrar a la ciutadania que els governs independentistes milloren les seves 

condicions de vida. Aquesta serà la millor manera que qui encara no ens fa confiança se sumi al projecte 

de construcció d’una República Catalana independent que precisament posi les persones al centre i sigui 

garantia de drets per a tothom.  

 

Som conscients que la governança genera contradiccions i que davant de contextos complexos com 

l’actual, sovint, cal prendre decisions que no sempre són les que es voldrien. Però davant d’aquesta 

constatació només hi ha dues opcions: estar al costat de la gent malgrat les contradiccions o abandonar 

la gent per la por a les contradiccions. Tot plegat sent conscients de les limitacions que hi ha: de tipus 

legal, competencial, financer i de no disposar de les eines d’un estat.  

 

Nosaltres hem demostrat sempre que assumim la complexitat i no ens permetem la frivolitat d’abandonar 

la gent davant un context difícil com l’actual. Perquè sabem que la transformació que requereix el país no 

és senzilla ni està programada en un manual de jocs de màgia ni de jugades mestres.  

 

Som conscients de les dificultats que tenim al davant. Liderem un Govern en minoria parlamentària amb 

la vocació i el convenciment de treballar per la majoria. Un Govern que respon als consensos i als 

objectius del 80 % de la gent d’aquest país. Enfortirem la nostra manera de governar basada en el diàleg 

i la concertació social, en la construcció de grans consensos de país.  

 

Aquesta col·laboració amb la societat civil s’ha de fer també a partir de més interpel·lació del partit arreu 

del territori per vertebrar aquest projecte de transformació nacional. Un projecte de baix a dalt que sigui 

capaç de vehicular les necessitats quotidianes i estratègiques dels diferents sectors del país en un 

programa polític liderat pel Govern de la Generalitat i els ajuntaments.  

 

Posar la gent al centre del debat, posar-hi les necessitats de la ciutadania, les esperances i els objectius 

col·lectius és la nostra manera de posar els governs al servei del bé comú.  
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1.1 Objectiu: al costat de la gent 

Els reptes i les necessitats del país i de la ciutadania no esperen ni debats interns ni interessos egoistes, 

requereixen respostes i solucions i, des de tots els àmbits, Esquerra Republicana els hem de posar 

sobre la taula. El nostre compromís és amb la gent i el país, i buscarem les majories necessàries perquè 

el país avanci socialment i nacionalment. 

 

La societat està cansada de sentir debats introspectius que no aporten res en la construcció del país i 

assedegada de respostes per fer front als reptes actuals. Uns reptes que han pres forma en quatre grans 

transformacions estratègiques: la social, en què cal avançar per garantir les condicions materials de vida 

de la gent; la verda, en què hem de situar Catalunya com a referent de la lluita contra l’escalfament 

global del planeta i en l’impuls de les energies renovables i en què cal enfortir aquells sectors de valor 

afegit i reindustrialitzar el teixit productiu del país; la feminista, en què hem de fer efectiva la igualtat entre 

dones i homes i erradicar les violències masclistes; i la democràtica, acabant amb la repressió, garantint i 

ampliant drets per a tothom i posant els mecanismes per exercir l’autodeterminació.  

 

El nostre projecte és ambiciós perquè volem un país millor. I mentre no comptem amb totes les eines i 

oportunitats de ser un estat independent hem de ser el màxim d’ambiciosos i ho demostrem des del 

Govern.  

 

Millorem la xarxa ferroviària del país connectant i ampliant línies de tren, i no acceptem lliçons de gestió 

de part dels qui sempre han dirigit Renfe i l’han convertit en el caos actual o defensen projectes 

anacrònics com el Quart Cinturó. 

 

Revertim projectes energèticament i mediambientalment ineficients com la MAT de l’Empordà, quan 

semblava que era impossible, i apostem per les comunitats energètiques arreu dels Països Catalans. 

Posem la gent al centre amb la gratuïtat de l’I2 i avançant cap a la jornada laboral de quatre dies. I 

davant els qui estan sempre enfadats i aposten per la por, la frustració i la desesperança, treballem per 

fer més feliç el dia a dia quotidià de la nostra gent.   

 

Els republicans i les republicanes som garantia de bon govern i de treballar per la Catalunya sencera. I 

ho fem de la mà de la societat civil i amb tot el territori. 

 

 

1.2 El municipalisme per a la Catalunya sencera 
Esquerra Republicana som la primera força municipalista a Catalunya des de les eleccions de 2019. Una 

victòria forjada arreu del país, amb un gran salt a les ciutats metropolitanes i amb Barcelona al 

capdavant que hem de reforçar de cara a les eleccions municipals de 2023. Una victòria a Barcelona que 

ha de permetre liderar la ciutat i, de retruc, el país, amb una mirada àmplia, republicana, que abordi la 

relació social i econòmica entre la ciutat, l’àrea metropolitana i el país sencer. 
 

Servim la ciutadania liderant el màxim nombre de governs municipals i d’ens supramunicipals per seguir 

impulsant, des de la proximitat, les grans transformacions en clau republicana.  

 

Volem liderar i volem governar i, per fer-ho possible, treballarem per sumar majories independentistes, 

republicanes i progressistes als ajuntaments i els ens supramunicipals, prioritzant sempre que hi hagi 

alcaldes i alcaldesses independentistes. Els pactes de govern postelectorals, a més de garantir alcaldies 

independentistes, deixaran sempre fora les formacions d’extrema dreta.   
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Som el partit amb una implantació més homogènia a tot el país. Som un partit central i amb vocació de 

govern i hem trencat el model polític bipartidista i el model territorial compartimentat del passat. En 

aquest context té poc sentit que hi hagi dues grans entitats municipalistes, i en defensem la fusió. 
 

Al País Valencià, l’antidemocràtica barrera del 5 % dels vots per accedir a les Corts Valencianes, a més, 

obliga que el municipalisme hagi de ser el vector de creixement més important de l’independentisme, on 

puguem demostrar la utilitat de fer polítiques transformadores que ens portin a demostrar la nostra utilitat 

per a les classes populars valencianes i a aconseguir representació parlamentària. 

 

Promovem un model de governança pensant en la Catalunya sencera, tant des del punt de vista 

territorial com social. El país és divers i complex, i el volem cohesionat, en xarxa i interconnectat. La 

governança municipal republicana és essencial per tractar els reptes específics i globals de la Catalunya 

sencera, entrelliga el relat metropolità i el de les ruralitats per construir el relat del país. 
 

Tothom ha de poder desenvolupar el seu projecte de vida i disposar dels mateixos drets i serveis 

independentment d’on visqui. Treballem des de totes les administracions i institucions i des del partit per 

situar al centre de l’agenda política l’impuls de mesures per garantir l’equitat i l’equilibri territorials, la 

igualtat d’oportunitats, la cohesió, el progrés i el desenvolupament sostenible arreu del país. Al mateix 

temps, reconeixem el pes i la importància del món urbà i metropolità. Les ciutats són pols de generació 

de riquesa, coneixement i innovació, però alhora calen polítiques per limitar les seves externalitats 

negatives mitjançant mesures d’eficiència i eficàcia econòmica, de mobilitat sostenible, i adaptades als 

reptes climàtics i ecològics.  
 

Avui hi ha 3.131 regidores i regidors d’Esquerra Republicana, dels quals 361 són alcaldesses i alcaldes. 

L’objectiu per al 2023 és fer més i millors candidatures per tornar a guanyar i ampliar la victòria.  
 

Unes candidatures que han de ser el reflex de la societat que volem representar, plural i diversa. Hem de 

seguir feminitzant les candidatures i la política municipal i hem de sumar la ciutadania d’origen divers al 

projecte municipal, republicà i independentista. Un projecte per governar, de base i des de la base, 

compartit i inclusiu, que interpel·li i faci partícip la ciutadania en la governança municipal des de la 

màxima proximitat, esdevenint útils com a partit de govern i transformació, però també sent més presents 

al carrer, interlocutant de manera més clara i directa amb la ciutadania i les entitats dels pobles i les 

ciutats. 
 

Assumim el repte i la responsabilitat de liderar el municipalisme de la Catalunya sencera. 

 
 

 

2. Construïm sobirania 
 

La millor manera d’arribar a la República Catalana és posant en pràctica polítiques netament 

republicanes i demostrar-ne la utilitat. O, dit d’una altra manera, la República és el camí, entenent el 

republicanisme com a sinònim d’apoderament, d’igualtat, de corresponsabilitat, de llibertat. I de 

sobirania.  

 

De fet, volem una República Catalana independent per tenir les màximes eines possibles per garantir el 

benestar de la ciutadania, per construir una societat igualitària, pròspera i de drets per a tothom, amb 

cohesió social i garantint que tothom té cobertes les seves necessitats bàsiques. I de la mateixa manera 

que la millor forma de construir la República Catalana és amb polítiques republicanes, la millor manera 

d’assolir les màximes quotes de sobirania és construint sobirania en tots els àmbits.  
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En aquest sentit, les polítiques que ja estem posant en marxa a tot arreu on tenim responsabilitats de 

govern tenen un denominador comú: la construcció de sobirania.   

 

Això passa, en primer lloc, per assumir responsabilitats de govern arreu. Des del municipalisme fins a 

l’àmbit nacional, i exercir-les posant al centre de les preocupacions el bé comú.  

La reindustrialització verda, la protecció del dret a l’habitatge, la promoció de la llengua catalana com a 

eix vertebrador de la cohesió social, o l’acumulació de força democràtica al voltant del referèndum són 

exemples de les transformacions impulsades per Esquerra Republicana que construeixen sobirania. En 

definitiva, que ens doten cada vegada de més eines per posar-les a disposició del bé comú. 

 

2.1 Transformem els municipis per transformar el país 

La base de la transformació és el municipalisme. L’administració local és la més propera a la ciutadania, i 

el municipalisme republicà és la millor eina per donar resposta a les necessitats de les persones i els 

reptes del territori, una eina de construcció de sobirania impulsada des de la base que ha de ser útil i ha 

d’estar al servei de la igualtat, l’equitat, el benestar i el progrés de la col·lectivitat, i també de la 

construcció de la República Catalana. 

 

Com a primera força municipalista a Catalunya, tenim la responsabilitat i el compromís de liderar, des 

dels governs municipals i supramunicipals, alineats amb el Govern de la Generalitat, polítiques públiques 

transformadores i amb visió estratègica en clau feminista, verda, social i democràtica. Entorn d’aquests 

eixos s’articula el Programa marc per a les eleccions municipals 2023 i el recull de Polítiques marca, que 

tenen l’objectiu de potenciar i donar a conèixer experiències locals d’èxit que generen identitat 

republicana municipal. Polítiques concretes que donen resposta als reptes locals amb base a la 

planificació estratègica i que seran avaluables a partir de l’Observatori Republicà, una eina en 

desenvolupament per analitzar el grau de compliment de les polítiques de millora en cada eix de 

transformació, d’acord amb objectius concrets. 

 

Al mateix temps, el Govern de la Generalitat està posant en pràctica polítiques efectives en el marc de la 

transformació social, verda, feminista i democràtica, a les quals hem de sumar les polítiques d’impuls de 

la cultura i la llengua catalana, que com apuntàvem a l’inici d’aquesta ponència són fonamentals per a la 

construcció nacional i la cohesió social. També ho estem fent en tots els governs en què estem 

representats, com el Govern balear, i en la pràctica política a les cambres legislatives.   

     

Esquerra Republicana ja estem construint sobiranies arreu. En l’àmbit econòmic i ecològic, feminista, 

social, democràtic, lingüístic i cultural, les polítiques que estem posant en pràctica a tots els nivells on 

tenim capacitat per transformar ens fan avançar en el camí cap a la plena sobirania. 

 

2.2 Sobirania econòmica i energètica 

L’economia espanyola presenta encara profundes anomalies estructurals i desequilibris territorials, 

devorada pel centralisme extractiu instal·lat a la capital. En aquest context, esdevé imprescindible 

transitar cap a un model econòmic basat en la reindustrialització verda, avançar en la sobirania 

alimentària i energètica, construir sobirania econòmica al marge dels grans oligopolis i corporacions 

multinacionals, posar les persones al centre del model i equiparar la importància de totes les tasques que 

permeten garantir el futur de la humanitat i, per tant, el sosteniment de la vida.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 29è Congrés Nacional | Ponència política  

  

23 

Estem construint sobirania econòmica i ecològica: 

 

· Als municipis: La comunitat energètica local de Caldes de Montbui ha transformat la manera 

com accedim a l’energia, fomentant la producció d’energia renovable en l’àmbit local i el consum 

eficient de recursos. S’ofereix en dues modalitats: en primer lloc, l’Ajuntament ha posat a 

disposició dels ciutadans la cessió d’una part de les plaques fotovoltaiques dels equipaments 

públics; en segon lloc, s’hi han adherit particulars i empreses que disposen de la seva pròpia 

instal·lació de plaques. A Sitges s’ha aturat el sistema de regeneració de platges basat en el 

dragatge massiu de sorra del fons marí i el seu abocament a les platges, i s’ha impulsat un nou 

model de gestió del litoral amb una nova contractació dels serveis a les platges amb criteris de 

sostenibilitat per fer compatible l’activitat humana amb la protecció del medi natural.   

· Des del Govern de la Generalitat: El Pacte Nacional per la Indústria ha fet una aposta 

disruptiva amb relació amb l’anterior estratègia industrial pel que fa al foment de les energies 

renovables, promovent noves inversions per fomentar la digitalització i la producció respectuosa 

amb el medi ambient. S’impulsen les agrupacions d’empreses amb plaques solars o altres 

elements de generació d’energia renovable, i l’apertura de biorefineries que permeten reutilitzar 

els residus industrials. Entre les principals apostes del Govern en l’àmbit de la transició ecològica 

hi ha el projecte de la Vall de l’Hidrogen Verd, que vol fer de l’actual pol petroquímic de 

Tarragona una reconversió radical amb l’hidrogen com a nou vector energètic de capçalera, per 

avançar en la lluita contra el canvi climàtic i contribuir a l’objectiu d’una Europa descarbonitzada i 

amb sobirania energètica. La creació de l’energètica pública de Catalunya permetrà generar 

energia procedent de fonts renovables aprofitant el potencial de les instal·lacions, edificacions i 

infraestructures de la Generalitat i el seu sector públic. També la comercialització d’energia 

procedent de fonts d’energia renovables, subministrant-la, com a mitjà propi, a l’Administració de 

la Generalitat. L’energètica pública serà una eina clau per accelerar la transició energètica a 

Catalunya, amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 55 % l’any 

2030 i arribar a la neutralitat d’emissions de carboni l’any 2050. En l’àmbit de la sobirania 

tecnològica, el Govern ha fet una aposta decidida per la participació de Catalunya en la 

fabricació del xip europeu, un dels projectes clau de la reindustrialització europea, amb 

l’objectiu de fer de Barcelona la capital digital d’Europa.  

· Des de les cambres legislatives: El Grup Republicà al Congrés ha aconseguit el compromís del 

Govern espanyol d’ampliar les xarxes d’autoconsum compartit amb energia renovable fins a 

2 kilòmetres dels àmbits urbans, molt per sobre dels 500 metres fixats anteriorment. Aquesta 

mesura dona molt més marge a les comunitats energètiques autoabastides amb energia 

renovable, una aposta fonamental d’Esquerra Republicana en l’àmbit de la sobirania energètica. 

En la negociació dels pressupostos generals de l’Estat del 2023, a més, el Grup Republicà al 

Congrés va aconseguir la paralització de les obres de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) a 

Santa Coloma de Farners, una reivindicació històrica del territori. 

 

2.3 Sobirania feminista 

Treballem per construir una societat que faci efectiva l’equitat de gènere en totes les esferes de la vida. 

Aquesta equitat passa per la garantia de tots els drets per les dones, la corresponsabilitat, la coeducació 

i l’erradicació de les violències masclistes de tots els àmbits. No hi haurà igualtat fins que les dones no 

puguin viure en plena llibertat, sense cap mena de discriminació ni violència.  

 

Treballem per una societat que garanteixi la paritat en tots els àmbits de decisió i de poder, amb igualtat 

salarial i les mateixes oportunitats professionals per assegurar l’autonomia econòmica, amb 

responsabilitat compartida en els treballs de la cures i de la llar, que faciliti la conciliació i que garanteixi 

els drets sexuals i reproductius.  

 

Els feminismes ens marquen avui el camí per assolir la plena garantia de drets. El feminisme d’Esquerra 

Republicana és el feminisme del 99 %, és transinclusiu i és antiracista i, per això, en el repte de la 

prostitució apostem per la garantia dels drets de les dones, especialment de les més vulnerabilitzades. 
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L’accés a l’habitatge, la derogació de la Llei d’estrangeria o l’oferta d’alternatives econòmiques i vitals 

són el pas imprescindible per encarar aquest debat sense apriorismes. Aquests principis són la base que 

regeix la nostra acció política feminista: posar sempre els drets de les dones al centre. 

 

Estem construint sobirania feminista: 

 

· Als municipis: El projecte La Bossa Vermella, a Manresa, va dirigit als cursos de 4rt, 5è i 6è de 

les escoles. Es fa formació al professorat amb una terapeuta menstrual, xerrades amb famílies i 

dinàmiques a classe amb la bossa vermella, que conté llibres i una caixa amb productes 

d’higiene menstrual que es poden emportar a casa. El projecte aporta eines a escoles i famílies 

per acompanyar les noies menstruants de forma positiva en la seva primera menstruació i 

trencar mites i tabús, també amb els infants. A Girona s’han incorporat a les bases de les 

subvencions públiques el criteri de paritat i la perspectiva de gènere. Els diversos 

programes oberts com ara el Girona Kreas, l’Amplia Cultura i la incubadora de videojocs han 

estat pioners a incorporar aquesta visió, promocionant l’accés a subvencions als projectes 

culturals liderats per dones. 

· Des del Govern de la Generalitat: El permís laboral de tres dies per dol gestacional per als 

treballadors i treballadores públiques de la Generalitat o la flexibilitat horària de 8 hores 

mensuals, recuperables en el termini dels quatre mesos posteriors, en els casos de menstruació 

o climateri amb afectació a la salut i el benestar són mesures pioneres que situen Catalunya com 

a país capdavanter pel que fa als drets sexuals i reproductius. Com també ho és l’acció “La 

meva regla, les meves regles”, que aquest curs distribuirà a estudiants de tercer d’ESO de tots 

els centres educatius del país kits amb productes menstruals reutilitzables i impartirà sessions 

sobre salut menstrual tant als nois com a les noies. O el programa Temps x Cures, que ha 

desplegat arreu del país serveis de cures (casals, ludoteques, canguratge puntual, acollides 

matutines a les escoles, etc.) per a menors de 16 anys, per proporcionar més temps a les 

famílies, especialment a les dones. I, de manera cabdal, la lluita contra les violències masclistes 

ha esdevingut una prioritat del Govern, que està desenvolupant noves polítiques per erradicar 

violències que fins ara estaven molt invisibilitzades. Per exemple, el nou Model d’Abordatge de 

les Violències Sexuals a Catalunya incorpora 89 accions, entre les quals l’ampliació dels 

serveis que ofereix el telèfon 900 900 120, que passa a proporcionar atenció psicològica directa i 

un primer assessorament jurídic a les dones que han patit violència masclista, de manera 

gratuïta i confidencial, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, així com un nou Servei 

d’Intervenció en Crisi (SIC), que oferirà primers auxilis psicològics, de manera presencial 24 

hores, a les víctimes de violències sexuals, amb psicòlogues expertes que es desplaçaran per 

tot el territori quan calgui. Són polítiques destacades del Departament d’Igualtat i Feminismes, 

que per primer cop té rang de conselleria en un Govern de la Generalitat, i que promou les 

polítiques feministes a la resta de departaments, com ara la feminització dels cossos de 

seguretat i d’emergències o l’aposta clara per l’esport femení, que ha multiplicat per 4 el 

pressupost destinat. 

· Des de les cambres legislatives: El Grup Republicà al Congrés ha participat activament de la 
reducció de l’IVA al 4 % per als productes menstruals. Aplicar el tipus superreduït als 
productes per a la menstruació era una reclamació persistent dels republicans al Congrés. Al 
Parlament Europeu, hem estat impulsores de l’esperada directiva europea contra les violències 
masclistes presentada per la Comissió Europea i ara en fase de negociació, de la qual en 
formarem part en representació del grup dels Verds-ALE.  

 
A més, teixint complicitats amb la societat civil Esquerra Republicana ha impulsat al País Valencià la ILP 
Tres voltes Rebel, que ha recollit més de les 10.000 signatures necessàries perquè les Corts 
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Valencianes debatin sobre la gratuïtat dels productes per a la menstruació mediambientalment 
sostenibles. 

 

2.4 Sobirania social 

Totes les persones que viuen al nostre país, independentment del lloc on visquin, han de tenir accés als 

serveis bàsics que permetin una vida digna, saludable i tan autònoma com sigui possible. Per aixòhem 

de comptar amb un sistema públic de salut, d’ensenyament, de cultura i social fort i ben dotat 

econòmicament, que treballi des de la proximitat, de manera preventiva i considerant la ciutadania com a 

subjectes actius. Des d’aquesta perspectiva, es fa necessari bastir un sistema de polítiques públiques 

redistributives potent que permeti abordar les desigualtats d’arrel, avançant cap a una sobirania social en 

què tothom tingui les necessitats bàsiques cobertes, condició necessària per esdevenir subjectes actius 

de la vida en comunitat.   

 

Estem construint sobirania social: 

 

· Als municipis: El projecte Poble Cuidador, a Alella, desenvolupat conjuntament amb entitats i 

ciutadania, ha creat una xarxa de persones cuidadores, conscienciant de la necessitat d’establir 

xarxes de suport ciutadà. Es divideix en tres eixos: grup de voluntariat per a l’acompanyament, 

programa de suport a persones cuidadores o en situació de dol i programa escoles cuidadores. 

A la Seu d’Urgell, la societat de titularitat municipal Habitatge i Urbanisme de la Seu (HIULS) ha 

signat un conveni amb Hàbitat 3 per oferir 6 pisos per a lloguer social o assequible a 

persones derivades pels Serveis Socials. El conveni garanteix el dret a l’habitatge a persones 

en situació més vulnerable i permetrà assumir possibles impagaments de la renda de les famílies 

llogateres. A Crevillent, s’ha avançat en el projecte de municipalització del centre juvenil 

perquè siguin els joves qui puguin fixar-ne les activitats que s’hi realitzen a través del I Pla Jove 

del municipi. 

· Des del Govern de la Generalitat: La gratuïtat de l’educació 0-3, ampliant progressivament 

l’escolarització gratuïta a totes les etapes de l’educació infantil, és un dels principals 

compromisos del Govern republicà per avançar cap a l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Aquest 

curs 2022-23 ja ha comptat amb l’escolarització gratuïta a Infantil 2 a tots els centres de titularitat 

pública, en assumir la Generalitat el cost d’escolarització que pagaven les famílies, i una rebaixa 

de 800 euros per alumne i curs a la resta de centres. L’escut social contra la inflació de 300 

milions d’euros, dirigit a combatre l’encariment dels preus per a les famílies i les empreses, ha 

augmentat en un 50 % l’ajut que reben 100.000 llars pel bo social tèrmic, aporta 100 euros per 

alumne escolaritzat a les famílies de rendes mitjanes i baixes per fer front a l’augment dels 

costos, amplia la T-Jove fins als 30 anys i inclou subvencions per a la instal·lació d’energia 

renovable per a l’autoconsum per a famílies i empreses. L’impuls del Pacte Nacional per la 

Salut Mental és una altra de les polítiques transformadores del Govern en l’àmbit social, en 

aquest cas per combatre una emergència silenciada i invisibilitzada que s’ha agreujat per 

l’impacte de la pandèmia de la Covid-19. L’objectiu del Govern és millorar les estratègies 

encaminades a oferir una atenció integral 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, que atengui les 

persones des de la diversitat i al llarg de les diferents etapes de la vida, així com consolidar els 

serveis recuperació de les persones amb un problema de salut mental. 
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· Des de les cambres legislatives: El grup parlamentari d’Esquerra Republicana al Parlament ha 

participat de l’impuls d’una proposició de llei per frenar el sensellarisme. La proposta de llei té 

l’objectiu de posar fi a la situació que viuen les persones que dormen als carrers de pobles i 

ciutats de Catalunya, el reconeixement de drets i la prestació de serveis que els garanteixin una 

vida digna i un espai residencial digne. També ha tirat endavant la llei que blinda la rebaixa del 

30% dels preus universitaris públics i la llei stop-desnonaments, que fixa lloguers socials 

obligatoris per a les llars vulnerables quan s’acabi un contracte de lloguer i eleva fins als 7 anys 

el període en què bancs i fons voltor hauran de cedir obligatòriament habitatges buits. La 

regulació del preu del lloguer, que permet congelar i rebaixar el lloguer a desenes de 

municipis catalans on es considera que el mercat està tensionat és també una aposta d’Esquerra 

Republicana. Com també ho ha estat l’exigència de destinar els immobles propietat de la SAREB 

a polítiques d’habitatge per fer efectiu el retorn social del rescat bancari. Al Congrés dels 

Diputats, Esquerra Republicana ha estat un actor clau en tots els avenços assolits en matèria de 

seguretat social. Per exemple, recuperar la revalorització de les pensions segons l’IPC, així la 

com millora de les condicions de jubilació anticipada dels treballadors amb rendes més baixes. 

 

2.5 Sobirania democràtica 

Enfront un Estat espanyol amb greus dèficits democràtics, apostem per una política en mans de la 

ciutadania mitjançant la democràcia participativa i el govern obert, recuperant la cultura de la regeneració 

i l’obertura democràtica, i apartant tot tipus de corrupció de la vida pública. Treballem per donar eines a 

una ciutadania corresponsable, que esdevingui actora, en comptes d’espectadora, i que participi 

activament en tots els nivells. La millor manera de construir la cultura democràtica que reivindiquem per 

posar en mans dels catalans i catalanes el futur polític del país és fomentar la participació de la 

ciutadania en el dia a dia de les decisions que l’afecten. 

 

Estem construint sobirania democràtica: 

 

· Als municipis: Els Pressupostos participatius de Palamós han posat en mans dels veïns i 

veïnes la decisió sobre la destinació de 100.000 euros dels pressupostos municipals a través de 

la Plataforma Decidim, una eina de participació en línia de programari lliure. La proposta pretén 

generar corresponsabilitat en la presa de decisions i generar un aprenentatge col·lectiu 

mitjançant la democràcia deliberativa i directa. La figura del Síndic Municipal, a Arenys de Mar, 

vehicula les queixes de veïns i veïnes sobre assumptes en què l’actuació de l’administració hagi 

pogut vulnerar els seus drets i emet recomanacions a l’administració local. Es tracta d’una eina 

de proximitat a la ciutadania per reconduir les situacions de vulnerabilitat que pot provocar 

l’administració pública.  

· Des del Govern de la Generalitat: El reforç de la xarxa de delegacions de la Generalitat a 

l’exterior reforça la veu de Catalunya al món i la condició de subjecte polític en l’escena 

internacional. L’aposta del Govern de la Generalitat per articular la majoria social que hi ha al 

país favorable a un referèndum d’autodeterminació incideix en la proposta més democràtica 

possible per a la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol. Una proposta 

inclusiva, fonamentada en el dret a vot, i reconeguda arreu. La creació d’un Fons 

Complementari de Riscos, amb una aportació inicial de 10 milions d’euros, permet donar 

cobertura als treballadors i treballadores públics i alts càrrecs davant de reclamacions judicials 

per l’exercici de les seves funcions, protegint-los així de les ingerències dels tribunals. Amb 

aquest mecanisme es van poder afrontar les fiances de 5,4 milions d’euros imposades pel 

Tribunal de Comptes a 34 responsables del Govern per l’acció exterior de la Generalitat. 
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· Des de les cambres legislatives: En la seva acció política al Congrés dels Diputats, Esquerra 

Republicana ha contribuït en la derogació del delicte de sedició, un delicte anacrònic i 

antidemocràtic que va servir per condemnar a més de 100 anys de presó els líders 

independentistes que van fer possible el referèndum de l’1 d’octubre. Al Parlament, Esquerra 

Republicana ha impulsat la renovació d’organismes clau de l’autogovern català, com la 

Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries, la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Consell Audiovisual de Catalunya. També ha 

promogut la creació de la Comissió d’Investigació sobre el programari espia Pegasus i l’acord 

per exercir el dret de petició al Parlament Europeu perquè tracti l’espionatge a l’independentisme 

i el Parlament hi pugui comparèixer. En l’àmbit de la lluita contra l’extrema dreta i la defensa dels 

valors democràtics, ha participat del pacte antifeixista al Parlament per frenar la presència de 

VOX en els espais de representació institucional. Pel que fa al Parlament Europeu, hem estat 

impulsors d’un informe aprovat per la cambra per posar les bases d’un legislació europea que 

limiti les SLAPP (en català, ‘plets estratègics contra la participació pública’), que són les 

demandes judicials que, sistemàticament, presenten grans poders públics i privats amb molts 

recursos econòmics per assetjar, intimidar i arruïnar les persones o entitats que es dediquen a 

l’escrutini públic del poder. 

 

2.6 Sobirania lingüística i cultural 

La cultura és un pilar d’apoderament ciutadà, d’igualtat d’oportunitats i de cohesió́ social. Un element 

essencial per al desenvolupament de les persones i de la societat i, al mateix temps, és  l’element que 

permet la construcció d’una identitat compartida, especialment a través de la llengua comuna, el català. 

Treballem per potenciar la sobirania lingüística i cultural, imprescindible perquè tot el país avanci 

conjuntament, sense deixar ningú enrere, cap al projecte col·lectiu de la República Catalana.   

  

Estem construint sobirania lingüística i cultural:  

 

· Als municipis: l’Estrats Sons de Ponent, impulsat pel Consell Comarcal del Segrià, és una eina 

per afavorir la contractació i la presència en les programacions culturals de grups musicals de les 

Terres de Ponent i difondre la seva tasca i ventall musical. La darrera edició es van seleccionar 

43 propostes, es va fer el catàleg amb 80 grups i 6.000 còpies d’un doble àlbum.   

· Des del Govern: El Pacte Nacional per la Llengua per incrementar l’ús social del català és un 

exemple de l’aposta del Govern per la sobirania lingüística i cultural. Després d’elaborar un 

diagnòstic sobre la situació de la llengua catalana, en el procés participatiu ha recollit 2.600 

propostes sobre la sensibilització lingüística, la millora de la formació i el foment de l’ús del 

català, amb l’objectiu de bastir una estratègia de país que incorpori tots els agents polítics, 

econòmics, socials i culturals. El Catalunya Media City esdevindrà un hub digital de 

l’audiovisual i el videojoc que comptarà amb la tecnologia més avançada. Permetrà el 

desenvolupament de projectes i programes que relacionin l’art i la cultura amb el món digital i la 

tecnologia, l’enfortiment del sector del videojoc a Catalunya mitjançant el suport a la creació i 

producció, el foment i suport a l’organització d’esdeveniments i la difusió entre la ciutadania de la 

cultura digital. D’altra banda, el Projecte Aina ha superat el milió de veus enregistrades per fer 

que les màquines entenguin i parlin català, construint els recursos digitals perquè empreses i 

entitats puguin utilitzar-los per desenvolupar traductors, assistents o agents conversacionals en 

llengua catalana.  
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· Des de les cambres legislatives: Esquerra Republicana ha impulsat l’acord parlamentari per la 

nova llei del català a l’escola, que ha evitat la imposició judicial del 25 % de castellà a les 

aules. La normativa fixa el català com a llengua vehicular al sistema educatiu, i es va aprovar 

conjuntament amb un decret llei del Govern per garantir la protecció de la direcció dels centres 

educatius i allunyar els percentatges de les aules. Al Congrés dels Diputats, Esquerra 

Republicana ha a aconseguit el reconeixement de la llengua catalana en els procediments 

relatius als drets dels consumidors, perquè els consumidors tinguin el dret que un contracte o 

garantia comercial, per exemple, estigui redactat en català. També ha assolit la inclusió del 

català al programa Erasmus, perquè la llengua catalana s’inclogui a la Plataforma de suport 

lingüístic en línia OLS, l’eina que ajuda els estudiants d’Erasmus a millorar el coneixement de 

l’idioma que faran servir per estudiar, treballar o fer voluntariat a l’estranger. A més, el Grup 

Republicà també ha aconseguit aprovar el finançament i la divulgació de la llengua de signes 

catalana, que fins ara no rebia cap aportació per part de l’Estat.  

 

 

 

3. Agenda global 
 

La construcció de sobirania des dels Països Catalans no pot obviar que vivim en un món de sobiranies 

compartides ni que, fruit de les dinàmiques globals, cada vegada som més interdependents i afrontem 

reptes que requereixen un abordatge global.  

 

3.1 Preparem-nos per al futur que ens espera 

El futur comença avui. La nostra agenda és l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Prenent com a base les 

tendències que veiem cada dia, podem preveure com serà el futur immediat. A grans trets, podem 

resumir en sis punts el mon de 2030: farà més calor (1,5 graus més que a l’era preindustrial); serem 

molta més gent (gairebé 1.000 milions de persones més que avui, tot i que no a Europa, on la població 

es redueix a la vegada que envelleix); la Unió Europea continuarà creixent econòmicament (serà la 

tercera economia del planeta i, en conseqüència, la demanda d’energia també creixerà); molta més gent 

viurà en ciutats (i no tant en megaciutats); el mon funcionarà de manera polinodal i en xarxa (molt més 

que avui); i estarem molt més connectats (si avui hi ha uns 27.000 milions d’aparells connectats a 

Internet, l’any 2030 en seran 125.000 milions).  

 

Aquestes tendències ho condicionen tot. De fet, ens toca estar preparats per donar resposta a les grans 

necessitats que comportaran i, al mateix temps, hauríem de corregir avui algunes actituds (i polítiques) 

perquè algunes de les previsions més negatives (per exemple, en termes de consum energètic) no es 

produeixin. Això és fer política. I, encara més, aquesta és la política republicana que volem fer. 

 

I per això ens calen institucions que sàpiguen gestionar aquests reptes i, alhora, que sàpiguen funcionar 

en temps de gran complexitat i dinamisme. En altres paraules, una institució republicana és, per damunt 

de cap altra consideració, una institució que sap aprendre, i que s’adapta als canvis sense perdre de 

vista el seu objectiu, que no és ni pot ser cap altre que el de treballar per l’interès col·lectiu i el bé comú. 

 

Per això volem unes institucions republicanes amb totes les eines, els recursos i les competències 

possibles, les eines, els recursos i les competències d’un estat. Per això volem la independència. 

Justament per posar-la al servei de les persones que avui viuen a Catalunya, i també de les que no, de 

les que potser un dia hi viuran, i fins i tot de les que ni tan sols saben on és Catalunya, però que pateixen 

les conseqüències d’una governança global deficitària i plena de contradiccions. 

 

La República Catalana que imaginem, i per la qual treballem, és una República Catalana ètica, justa, 

inclusiva i solidària. 
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3.2 Problemes globals, solucions col·lectives 

Els problemes globals són els nostres problemes. Ho són perquè en tenim una part de responsabilitat, 

però també volem formar part de la solució. Som part del mon global. Afrontar els grans reptes globals 

no és una opció, és una obligació. I, a més, no la volem defugir. La llista de reptes a afrontar és llarga: 

emergència climàtica, espoli i destrucció de recursos naturals, conflictes de diversa tipologia (alguns, 

d’armats), violències també diverses, injustícia estructural, desigualtats, manca d’habitatge, moviments 

forçats de persones, ascens de l’extrema dreta, retrocessos democràtics, pèrdua de drets i llibertats... 

Tots aquests fenòmens, que en gran mesura suposen una amenaça per a la convivència, la cohesió 

social i la justícia global, ens obliguen a ser-ne conscients i, alhora, a actuar per prevenir-los, mitigar-los 

o directament combatre’ls. 

 

La justícia global només és possible si combinem empatia i responsabilitat. Per fer-ho cal afrontar tres 

grans perills: el populisme polític, el simplisme mediàtic i l’egocentrisme social. Totes tres son 

característiques de la nostra societat. Per això el nostre republicanisme es basa en la idea que la política 

s’ha de fonamentar sobre la veritat (no sobre la ficció), que la complexitat és una oportunitat i que el bé 

comú ha de prevaldre sobre l’interès particular.  

 

 

3.3 La política en temps complexos i canviants  

Durant mesos, la lluita contra la Covid-19 ha ocupat i continuarà ocupant portades i atenció mediàtica. 

Després de la pandèmia res no tornarà a ser igual. Les conseqüències duraran anys i algunes seqüeles 

seran irreversibles. De nosaltres depèn que en sapiguem veure també les oportunitats. 

 

La qüestió sanitària, en el seu moment crucial, s’ha resolt amb la vacuna. En canvi, la part més difícil de 

la reconstrucció té a veure amb les destrosses socials, econòmiques i institucionals. La pandèmia de la 

Covid-19 ha fet més visibles les mancances estructurals dels serveis públics, que no han superat la 

precarietat derivada de les retallades de 2011-2015. 

 

La recuperació exigeix canviar prioritats: reforçar el finançament, consolidar els serveis públics i canviar 

models de producció i de consum com a paradigmes polítics i institucionals. 

 

Després d’aquesta crisi en vindrà una altra de socioeconòmica, molt més dura encara, també associada 

a les guerres actuals i les derivades socials i econòmiques que comporten. Com en tota postguerra, ens 

toca reinventar-nos sobre la base de polítiques keynesianes en què la despesa pública sigui capaç de 

reactivar l’economia, crear ocupació, reduir les desigualtats i continuar amb el combat davant les 

amenaces globals encara vigents. 

 

Els serveis públics hauran de ser de nou el pilar de la nova era. Però perquè això passi calen tres coses. 

En primer lloc, reinventar la fiscalitat. Això exigeix no carregar tant sobre persones i empreses i fer-ho 

més sobre la riquesa i la regulació d’un mercat global que ha de tenir una funció més productiva i menys 

virtual que la que té ara. En segon lloc, invertir en maneres de reactivar l’economia reduint el consum 

superflu i trobant un equilibri entre produir, viure i conviure i, alhora, apostant per una renda bàsica per a 

la ciutadania. I en tercer lloc, enfortir l’estat del benestar sobre quatre principis: desburocratització, 

descentralització, eficiència i bon govern. 

 

Tot plegat suposa un canvi de paradigma econòmic i polític. El lliure mercat, l’estat nació i fins i tot la 

Unió Europea no són avui eines eficients ni suficients. De fet, en alguns casos s’han demostrat fins i tot 

contraproduents. Assumir-ho i treballar per canviar-ho és només el primer pas.  
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