
COMUNICAT DE COALICIÓ DE REPRESALIADES (C.R) 

DAVANT LES ELECCIONS DEL 14F 

Des d’A.R.A (Assemblea de Represaliades i Activistes) i Corrent Roig unint forces, 

portem unes dues setmanes recollint avals per poder presentar la Coalició de 

Represaliades (C.R.) a les properes eleccions autonòmiques del 14 de febrer. Malgrat 

haver posat tota la nostra voluntat i els nostres esforços, la realitat és que degut a 

la falta de democràcia de la pròpia llei electoral, la situació de pandèmia, amb les 

restriccions que l’acompanyen, les festes de nadal i el temporal, no ens ha sigut 

possible recollir tots els avals necessaris per presentar candidatura a totes les 

circumscripcions. 

La pròpia llei electoral deixa al descobert què a la democràcia en què vivim únicament 

tenen lloc les grans maquinàries electorals, amb els recursos i els diners per poder 

preparar les candidatures amb temps i agilitat. Tant A.R.A com Corrent Roig, som 

organitzacions autofinançades, que tirem endavant amb els nostres propis recursos i 

l’esforç de la nostra militància. Som gent treballadora, estudiants, represaliades, 

activistes als que, per poder presentar-nos a les eleccions, se’ns exigia un repte 

enorme en la situació actual de pandèmia: l’entrega d’uns 5.000 avals i en un temps 

rècord. 

A hores d’ara, la realitat és que practicament cap de les candidatures provinents 

d’organitzacions petites o noves no podrà presentar candidatura a tot el territori de 

Catalunya. Volem resaltar la falta de solidaritat de JxCat, que s’han dedicat a recollir 

milers i milers de firmes que els i sobraven, impedint així que aquestes firmes les 

poguessin recollir altres candidatures. 

Tot i així, malgrat les traves imposades per part de les institucions, seguim treballant 

per aprofitar l’oportunitat que presenten les eleccions per posar en el centre del 

panorama polític la defensa de les represaliades i de les llibertats democràtiques. 

Fent-ho amb veu pròpia, independenment de la direcció independentista oficial i 

juntament amb un programa al servei del poble treballador. Per això, tot i no haver assolit 

els d’avals exigits per a les circumscripcions de Barcelona, Girona i Lleida, seguim 

endavant amb la candidatura de Tarragona. 

Malgrat que des d’A.R.A i Corrent Roig seguim treballant com a coalició, no podrem 

presentar-nos sota les sigles de C.R (Coalició de Represaliades). La marxa inesperada, 

a última hora i poc honesta, intentant aprofitar-se de la visivilitat de les repressaliades 

per treure redit polític per part d’un company que era el que va oferir el partit de forma 



instrumental, ens ha deixat sense la representació legal d’A.R.A. Per aquesta raó, la 

candidatura tarragonina anirà sota el nom de Moviment Corrent Roig. 

Davant les experiències viscudes, no volem aturar-nos i seguim endavant construint 

una alternativa encapçalada per represaliades i activistes disposats tirant 

endavant la mobilització! 

Volem recuperar l’esperit d’autoorganització popular de la batalla pel referèndum 

de l’1 d’Octubre, per seguir lluitant per la defensa de les represaliades, contra la 

repressió, per les llibertats, per les reivindicacions de la classe treballadora, per la 

República catalana i la fraternitat entre els pobles! 


