
 
 

Comunicat del Col·lectiu Primer d’Octubre 

Des del Col·lectiu de militants d’ERC Primer d’Octubre, volem manifestar la nostra 
inquietud respecte de l’actual moment polític, abans de la celebració d’eleccions al 
Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer de 2021.  

Des de la creació del Col·lectiu hem fet esforços per mantenir un diàleg directe amb 
l'actual direcció del partit. En aquest sentit hem intentat infructuosament mantenir un 
diàleg amb el president del nostre partit. La nostra intenció és compartir i contrastar 
estratègies de tot allò que ens preocupa com a militants d’ERC i que, des del nostre punt 
de vista, hem de millorar com a formació política compromesa amb el país i la República 
Catalana. Per tant, un cop passat ja més d’un any i mig de la formació del Col·lectiu 
sense haver obtingut cap resposta del president del partit, el Col·lectiu ha decidit 
manifestar de forma pública, que dins ERC existeix una línia de pensament que es 
diferència i desmarca de la estratègia bàsica de la direcció actual.  

Carta oberta a Oriol Junqueras: 

Barcelona, 3 de gener de 2021 

Benvolgut Oriol, 

 

Volem com tu Oriol la independència de Catalunya com una alternativa vàlida per el 
nostre futur. Volem també una societat basada en la igualtat d’oportunitats per a tothom, 
en la llibertat de poder escollir el nostre destí. Tenim la certesa de saber que el camí a 
recórrer segueix ple d’obstacles, però pensem que paga la pena intentar-ho, a pesar 
dels sacrificis que has fet tu i moltes més persones que vau decidir assumir el risc de 
patir la repressió de l’estat espanyol.  

No obstant et volem fer arribar el nostre desacord amb la teva direcció d’ERC ja que heu 
abandonat el mandat obtingut del referèndum de l’1 d’octubre, oblidant així l’èxit que 
vàrem assolir com a societat en poder exercir un dret fonamental com és el del dret a 
l'autodeterminació. La Ponència Política del 2018 deia que “l’1 d’octubre és la font 
fonamental de legitimitat política” i com a “moment fundacional de la República 
catalana”. També es preveia que ERC “reconeixerà, donarà suport i participarà en la 
creació i acció del Consell per la República, com un ens de la República a l’exili”. Ara, 
sembla com si tot l’esforç d’organització de la militància, així com també de la defensa 
que va fer la ciutadania del referèndum, s'hagués llançat a la paperera de la història per 
part de la direcció actual d’ERC.  

Es per això que, preocupats per la decisió dels nostres representats polítics, tenint en 
compte l’actual situació respecte de les qüestions nacionals, et volem fer les següents 
consideracions: 

• Estem davant d'un escenari mancat d’iniciatives i de voluntat política compartida 
que posi en evidència l’estat espanyol, que l’obligui al diàleg i al pacte amb els 
nostres representants polítics o bé amb les institucions de Catalunya.  

• Fins ara ERC ha donat carta blanca fins a  tres cops al PSOE de Pedro Sánchez, 
sense que la situació política hagi tendit, en cap cas, a la normalització del diàleg 



 
 

i al respecte institucional. No ha cessat la repressió ni tampoc no hi ha hagut un 
avanç significatiu en la situació dels companys i companyes privats de llibertat, 
ni dels exiliats i d’altres persones represaliades. Ho hem comprovat amb la 
negació del tercer grau penitenciari o la no anul·lació de les causes processals 
actualment obertes. 

• Que la política exercida en l’actual marc constitucional espanyol significa 
mantenir l’estatus quo autonòmic, perpetuar el dèficit fiscal i on l'Estat anul·la i 
modifica moltes de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, controlant 
així les polítiques, tot i estar formalment transferides. Acceptar aquesta situació 
sense una oposició frontal es vista com una clara actitud de derrota, de 
submissió i de resignació impròpies de qualsevol poder polític sobirà. 
L'alternativa a la repressió no ha de ser la d’acceptar la gestió d’una comunitat 
autònoma descafeïnada i espoliada dins de l’ordre polític espanyol. 

• Davant d'aquest escenari, us demanem que, després de les eleccions del 14F, 
ERC lideri una acció política per tal de fer un Govern que treballi per la República 
Catalana i per fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre. Un resultat clarament 
favorable a aquesta posició política -obtenir una majoria parlamentària o més del 
50% dels vots- a les properes eleccions catalanes, suposaria un aval inequívoc 
per implementar el mandat de l'1 d'octubre. 

• Per aquest motiu us demanem que a partir del 14F, en cas de necessitat de 
pactes per formar Govern, aquests s’acordin amb formacions polítiques que 
apostin per la independència de Catalunya. Aquests pactes han de venir avalats 
per l’acceptació per part de les forces polítiques de treballar en aquest sentit i, 
en cap cas, per aigualir la sobirania de Catalunya.  

• Cal activar des d'ara mateix la unitat estratègica independentista a través de la 
convocatòria d'una taula de diàleg entre els partits catalans partidaris de la 
independència de Catalunya. Entenem que ha de ser ERC qui lideri la constitució 
d'aquest espai de diàleg i l’instrument vàlid  potser el Consell per la República. 
Per començar creiem més en denominar-lo Consell “de” la República i no “per” 
la República. Aquest instrument hauria de ser la “Taula de diàleg i d’enteniment” 
del món independentista i és allà, on s'haurien d’assolir els acords i les 
complicitats necessàries per disposar d’una estratègia política conjunta sobre el 
dret a l’autodeterminació de Catalunya.  

Malauradament, ERC fins ara no ha sabut com evitar que aquest Consell per la 
república hagi patit una utilització partidista. Per aquest motiu cal saber ben bé 
quina és l’opinió de la direcció i, en aquest sentit cal reinterpretar la presència de 
l’Isaac Peraire al Consell.  

• Els militants que conformem el Col·lectiu 1-O considerem necessari tendir nous 
ponts de diàleg amb les forces polítiques de l’arc sobiranista i les entitats socials 
que representen la voluntat dels ciutadans de Catalunya. Les divergències entre 
els seus representants polítics han fet que el camí cap a la independència s’hagi 
convertit en una lluita caïnita per a gestionar la política autonòmica de perfil baix 
i sota la tutela de l’estat espanyol, sense treballar de forma íntegra, lleial i 
transparent per la llibertat. 



 
 

• Finalment creiem que l’amnistia no és el camí per aconseguir la llibertat dels 
companys i companyes empresonades, ja que això comportaria que els 
processos repressius, que moltes persones han hagut de patir per part de l’estat 
espanyol en defensar el referèndum, quedarien anul·lats i, per tant, no tindrien 
l’oportunitat de poder continuar amb els processos judicials oberts. El camí és 
l’anul·lació de tots els processos judicials i policials oberts, així com els ja 
tancats, obrint així una via de diàleg nova i sense hipoteques.  

Per aquestes raons els membres del Col·lectiu Primer d’Octubre, militants d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, sempre insistirem en el diàleg i el debat amb tu i la direcció 
del partit, per tal de trobar, en tot allò que calgui, punts d’acord i d’estratègies que 
suposin avanços en la consecució de la sobirania de Catalunya, donant suport, aportant 
i treballant en una estratègia dirigida a superar l’estat de paràlisi i estancament actual i 
que faciliti l’arribada de la República Catalana.  

Com a militants d’ERC vàrem adquirir un compromís amb moltes persones i aquestes 
confien en que nosaltres persistirem com sempre ho hem fet. Volem complir amb aquest 
compromís i seguir la lluita que vau iniciar, en l’esperança de no defallir fins aconseguir 
la llibertat com a poble.  

Ben cordialment,  

Col·lectiu Primer d’Octubre 

(militants d’ERC compromesos amb el mandat de l’1 d’octubre) 

Mail: collectiu1doctubre@gmail.com  
Twitter: @1doctubre2  
Telegram: t.me/colprioct  
www.1doctubre2017.com  
 
Tel de contacte: 616705893 (Xavier Martínez Gil) 
 


