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9767

I. El camí 
efectiu cap a 
la república 
catalana

I. Com 
implementar 
la 
independència 
 guanyada 
democràticam
ent l'1 
d'Octubre

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9769 1.0.1 1.0.1

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. 

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.

L’1 d’octubre de 2017 va significar la més gran victòria 
democràtica del poble de Catalunya dels darrers anys, malgrat 
la forta repressió ordenada pel govern espanyol quasi tres 
milions de persones van votar Sí a la independència de 
Catalunya, aquella votació mandataba al govern del president 
Puigdemont i del vicepresident Junqueras a proclamar els 
resultats i a Declarar la Independència. Una victòria que 
empodera tots els Països Catalans en el seu dret a 
l’autodeterminació.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9770 1.0.2 1.0.2

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. 

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. 

El dia 3 d’octubre la ciutadania es va manifestar en una 
jornada històrica de vaga general que va tenir un seguiment 
extraordinari, reafirmant la voluntat exercir la independència.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9771 1.0.3 1.0.3
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. 

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. 

Les fortes pressions que va rebre el govern del president 
Puigdemont i el vicepresident Junqueras va comportar uns 
forts dies de dilacions i tensions que van deixar perdre una 
oportunitat històrica d’implementar la independència i sortint-
na guanyadors. Aquella espera innecessaria va comportar la 
no implementació de la independència, un greu error.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9772 1.0.4 1.0.4

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. 

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. 

Finalment el 27 d’octubre el Parlament de Catalunya en sessió 
solemne va aprovar la “Declaració d’Independència”, 
lamentablement aquesta no es va implementar, van començar 
els pitjors dies per la majoria independentista. Una total falta 
de coordinació del mateix govern va provocar una greu 
sensació de frustració.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9773 1.0.5 1.0.5

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.

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.

Uns a l’exili, uns altres quedant-se i anant a la presó, el que ha 
comportat un major distanciament entre les forces 
independentistes en aquest cinc anys d’espera i sense cap 
avenç cap a la independència.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9774 1.0.6 1.0.6

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.

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.
Malgrat tot, l’exit del referèndum de l’1-0 i els fets ocorreguts 
aquells dies no poden ser oblidats, ni que sigui per la memòria 
dels milions de ciutadans que van fer possible aquella victòria 
democràtica. Malgrat tot vam guanyar i vam proclamar la 
independència abandonar aquest moment és un greu error, 
renunciar als fets de l’octubre de 2017 ens fa recular en el 
temps, ho vam tenir molt propers, el mateix govern espanyol 
s'ho veia perdut, per aquest motiu canviem el nom de la 
ponència política, de “La Via democràtica del referèndum” 
passem a “La via per implementar la independència guanyada 
l’1 d’octubre de 2017

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9775 1.0.7 1.0.7

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. 

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.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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10054 1.1.10 1.1.10

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.

En aquest darrers anys Esquerra Repúblicana ha decidit 
ampliar la base intentant guanyar vots entre els no 
independentistes, intentar-ho rebaixant plantejaments 
comporta un alt risc de perdre el que ja tens consolidat. I 
aquesta percepció la detecta els darrers CEO. Ho adverteix el 
Catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, 
Jordi Matas les dades demoscòpiques també ens indiquen un 
canvi, en els darrers cinc anys, de la percepció que tenen els 
independentistes sobre ERC i els seus líders. Pel que fa al 
lideratge d’Oriol Junqueras, la variació de la seva valoració per 
part d’aquells que diuen voler votar ERC passa d’una 
puntuació de 8,1 sobre 10 l’octubre del 2017 a 7,3 l’octubre del 
2022. Més diferència, però, hi ha en la valoració que fan del 
president d’ERC els catalans partidaris de la independència, ja 
que es passa d’una puntuació de 7,5 (2017) a 5,8 (2022). En 
canvi, els catalans que no volen la independència de 
Catalunya valoren millor Oriol Junqueras ara (octubre de 
2022), amb un 4, que fa cinc anys (octubre de 2017), amb un 
2,5. Aquesta millor valoració de l’actuació política d’Oriol 
Junqueras que fan avui els catalans no independentistes no la 
trobem, per exemple, en Carles Puigdemont, que està menys 
valorat avui (octubre del 2022) per aquest col·lectiu de 
catalans (1,8) que fa cinc anys (2). 
Cal afegir també que la valoració que fan avui de Pere 
Aragonès els catalans independentistes està per sota del cinc 
(4,8). Aquest és un fet insòlit perquè mai abans cap president 
del govern d’un partit independentista havia estat valorat per 
sota de 5 per part dels catalans independentistes (de fet, ni 
per sota de 6).

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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10054 1.1.10 1.1.10

Els catalans partidaris de la independència de Catalunya 
també han canviat de manera radical la valoració de la gestió 
del govern de Catalunya en aquests cinc anys. 
<strong>L’octubre del 2017, quan es preguntava per la 
valoració de la gestió de l’actual Govern de la Generalitat de 
Catalunya, els catalans partidaris de la independència feien 
una valoració mitjana de 7,3, mentre que avui (octubre de 
2022) valoren la gestió del govern Aragonès dels darrers 
mesos amb una mitjana de 3,8 (una valoració similar a la que 
fan els no independentistes, que és d’un 3,1). Avui hi ha, 
doncs, una valoració molt negativa de l’acció del Govern de 
Catalunya per part de la població catalana independentista. Si 
ens fixem en la pregunta que demana posar nota al grau de 
confiança que mereixen els polítics catalans, el canvi de la 
percepció que tenen els catalans independentistes també és 
molt significatiu. L’octubre del 2017, <strong>els 
independentistes puntuaven amb un 6,7 els polítics catalans, 
mentre que en el darrer baròmetre del CEO de l’octubre del 
2022, la valoració mitjana dels independentistes és d’un 3,8. 
També hi ha canvis profunds respecte de la percepció de la 
situació política a Catalunya. Les respostes que donaven 
l’octubre del 2017 els catalans partidaris de la independència 
eren les següents: molt bona, el 5,8%; bona, el 29,6%, ni bona 
ni dolenta, el 10,8%; dolenta, el 32,2%; molt dolenta, el 17,4%. 
En canvi, la percepció que tenen els catalans independentistes 
de la situació política catalana l’octubre del 2022 és clarament 
pitjor que fa cinc anys. 

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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10054 1.1.10 1.1.10

Concretament, aquestes són les respostes: molt bona, el 
0,4%; bona, el 9,3%; ni bona ni dolenta, el 6,5%; dolenta, el 
55%; molt dolenta, el 26,2%. Efectivament, mentre que la 
meitat dels independentistes catalans consideraven que la 
situació política a Catalunya l’octubre del 2017 era dolenta o 
molt dolenta, cinc anys més tard, més del 80% dels 
independentistes afirmen que la situació política catalana és 
dolenta o molt dolenta. Davant d’aquestes dades cal corregir 
aquesta situació aprofitant que el govern més progressista de 
la història ha dit amb total contundència que la “Taula de 
Diàleg” ja no es reunirà més fins com a mínim desprès de les 
eleccions municipals de maig, recordem que després entrarem 
en la campanya de les eleccions espanyoles de finals d’any, el 
més probable és que Pedro Sánchez com ha dit ha marxat de 
la taula de diàleg. També ha dit amb total contundència que 
mai, mai tindrem un referèndum d’autodeterminació acordat, 
ni tampoc l’amnistia. Creiem necessari retornar a la unitat 
d’acció independentista, recuperar la unilateralitat que va ser 
aprovada l’octubre de 2017, preparar la implementació de la 
independència i recuperar la legitimitat del govern del 
president Puigdemont i del vicepresidents Junqueras abatut 
per la repressió del 155 acordat pel PP i el PSOE.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9776 2. Referèndum

2. Ja vam 
guanyar 
democràtica
ment el 
referèndum 

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9777 2.1.6 2.1.6

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.

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.que mai vam 
buscar, ni tant sols demanar, les cartes preparades per enviar 
a les principals democràcies no van sortir mai. La manca de 
grans mitjans de comunicació a favor de la independència, i 
que cinc anys després segueixen reben milers d’euros de 
subvencions públiques i publicitat institucional i segueixen 
més bel·ligerants contra el moviment independentista. El 
mateix passa amb les federacions empresarials o sindicats 
d'obediència espanyola que segueixen cinc anys després de la 
mateixa manera contraris a la independència

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Addició
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9778 2.1.7 2.1.7

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. 

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. 

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9779

2.2 
Referèndum 
d’independènci
a

2.2 
Implementar 
la 
Independènci
a proclamada 
el 27 
d'0ctubre

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9780 2.2.1 2.2.1

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.

Esquerra Republicana creiem que la millor manera de constituir la 
República Catalana ésmitjançant 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. implementar la independència 
proclamada el 27 d'octubre de 2017. Cal donar legitimitat a la 
victòria democràtica del 1-O.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació



Esmenes presentades a la Ponència Política del 29è Congrès Nacional

9781 2.2.2 2.2.2

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. 

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. 

Espanya governi qui governi mai autoritzarà un referèndum 
d'autodeterminació, no podem perdre el temps en aquells 
temes que el govern espanyol sigui del PSOE o del PP mai 
acceptarà. El procés de dilatació que el govern més 
progressista de la història ha donat a la "Taula de negociació" 
és la prova més evident. Cinc anys desprès de l'1'octubre 
estem pitjor que mai, segueix la repressió, segueix l'espoli i la 
llengua catalana pateix un govern espanyol que no la vol ni la 
considera patrimoni de tot l'estat.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9782 2.2.3 2.2.3

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. 

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. 

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9783 2.2.6 2.2.6

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.

De fet, estem convençuts que l'articulació de la voluntat la victòria  
democràtica poble de Catalunya per la via del del referèndum de 
l'1-0 ha de ha servit 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.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9820

3. Acord de 
claredat. 
Articulem la 
majoria a 
favor del 
referèndum

3. El 
referèndum 
de l’1-O va 
ser la 
màxima 
expressió de 
claredat 
democràtica 
del poble de 
Catalunya

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9821 3.1 3.1

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.

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.

Oblidar aquella fita on ERC va tenir un paper molt significatiu 
és un greu error, plantejar un acord de claredat a un govern 
espanyol que ha demostrat està molt llunys dels països 
avançats és una altre pèrdua de temps, com s’ha vist amb la 
taula de diàleg que el govern espanyol més progressista de la 
història ha tancat un cop aconseguit el que volia, acabar la 
legislatura amb el pressupost aprovat.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9822 3.2 3.2

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.

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.

Demanar un acord de claredat a un govern espanyol que en 
termes de parlar de Catalunya actua amb perspectiva turca és 

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9823 3.3 3.3

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. 

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. 

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9824 3.4 3.4

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. 

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. 

No podem eternitzar una taula de diàleg que malgrat tot 
aquest temps no ha parlat dels dos temes que vam prometre 
que parlaríem, autodeterminació i amnistia, reformar el codi 
penal no és cap amnistia, no ens enganyem, aprovar uns 

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9825 3.5 3.5

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.  

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.  

Cal retornar al punt de partida de l’1-O, cal forçar un gran 
acord independentista amb les entitats de la societat civil, 
Òmnium, Assemblea, Consell de la República i els partits 
independentistes a partir de legitimar el govern del president 
Puigdemont i el vicepresident Junqueras que va ser liquidat 
per la repressió espanyola aplicant el famós article 155, no 
podem oblidat aquella ignomínia. Un acord que acabaria 
engrescant a la resta dels Països Catalans

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9826 3.6 3.6

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.

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.

El sobirà Parlament de Catalunya va proclamar la 
independència el 27 d’octubre de 2017 i per culpa de la 
repressió no la vam implementar, cal tornar en aquest moment 
i un gran acord que permeti amb mobilitzacions aixecar 
aquella suspensió. Qualsevol altre solució ens aboca a un 
túnel autonòmic sense sortida.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9827 3.7 3.7

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. 

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. 

Han passat cinc anys de l’octubre de 2017, en aquells moment 
el president d’ERC, Oriol Junqueras deia que teníem pressa, 
que Espanya mai, mai permetrà un referèndum 
d’autodeterminació, un discurs contundent, guanyador, no té 
cap sentit proposar el que ja dèiem que Espanya mai ens 
donaria. L’acord de claredat és una burda pèrdua de temps, 
cal recuperar l’orgull i la dignitat i recuperar l’octubre de 2017 
amb totes les conseqüències, pactem amb totes les forces 
independentistes l’aixecament de la Declaració 
d’Independència aprovada. Espanya no és ni el Canadà ni el 

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9828 3.8 3.8

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.

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.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9829 3.9 3.9 En definitiva, l’Acord de Claredat traça un camí: En definitiva, l’Acord de Claredat traça un camí: Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9830 3.9.1 3.9.1
Viable: perquè respon directament a la majoria social que vol 
decidir el futur del país votant.

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

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió
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9831 3.9.2 3.9.2 Escrupolosament democràtic: perquè implica decidir amb el vot. Escrupolosament democràtic: perquè implica decidir amb el vot. Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9832 3.9.3 3.9.3
Inclusiu: perquè implica totes les forces democràtiques, 
independentistes i no independentistes.

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

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9833 3.9.4 3.9.4
Explicable i homologable en l’àmbit internacional: perquè altres 
països han partit d’acords similars.

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

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9834 3.9.5 3.9.5
Compatible amb el bon govern de les institucions catalanes i ser 
útil a la ciutadania.

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

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9835 3.10 3.10

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 

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 

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9836 3.11 3.11
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.

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.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9837

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

4. Proposta 
d’Esquerra 
Republicana 
per l'acord de 
claredat  
aixecar la 
Declaració 
d’Independèn
cia aprovada 
el 27-0

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9838 4.1 4.1

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.

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.

Esquerra Republicana, com un actor polític més de la societat 
catalana i de tots els Països Catalans i amb l’objectiu de 
pactar un full de ruta guanyador per aconseguir la 
independència oferim aquesta ponència com una proposta 
clara i contundent per recuperar la unitat d’acció 
independentista basa en la més gran victòria democràtica 
aconseguir amb el referèndum de l’1-0. No pretén ser una 
proposta tancada, sinó que posem a disposició del debat 
públic aquesta proposta basada en la legitimitat del govern del 
president Puigdemont i del vicepresident Junqueras abatut 
per la repressió del 155.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9839 4.2 4.2

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.

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.

Espanya no és ni Canada, ni el Regne Unit, per aquest motiu 
considerem inviable un acord de la claredat amb un estat com 
l’espanyol que aquests darrers anys ha demostrat que ni tant 
sols vols dialogar, i dona per tancada la taula de diàleg. Per tot 
plegat oferim una proposta guanyadora i executar la 
unilateralitat com a via democràtica cap a la independència, 
que ens va ser atorgada amb la victòria democràtica de l’1-O.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9840 4.3 4.3
A partir d’aquestes premisses, apuntem les condicions que des del 
nostre punt de vista hauria de reunir el referèndum:

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

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9841 4.3.1 4.3.1
La pregunta sobre la independència hauria de ser clara, com la del 
referèndum de l’1 d’octubre del 2017.

La pregunta sobre la independència hauria de ser clara, com la del 
referèndum de l’1 d’octubre del 2017.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9842 4.3.2 4.3.2

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.

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.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9843 4.3.3 4.3.3

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.

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.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9844 4.3.4 4.3.4

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.

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.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9955 4.3.4 4.3.4

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.

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.

Prenent com a inspiració 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, 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 52,5% de suport al "sí" a la 
independència.

Lluís Bosch i Planella Girona (regional) Modificació
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9845 4.4 4.4

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.

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.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9846

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

5. 
Reimpulsem 
la majoria 
social de l’1, 
del 3 
d’Octubre i 
del 27 
d'octubre

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9857 5.0.1 5.0.1
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. 

Cinc anys després del referèndum de l’1 d’octubre, de l’aturada de 
país del 3 d’octubre i l'aprovació de la declaració 
d'intependència és inajornable la reconstrucció de la majoria 
social i política que ho va fer possible.

Joan Puig i Cordon Girona (regional)
Modificació

9847 5.0.1 5.0.1
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. 

Cinc anys després del referèndum de l’1 d’octubre, de l’aturada de 
país del 3 d’octubre, de l'aprovació de la declaració 
d'independència del 27 d'octubre és inajornable la reconstrucció 
de la majoria social i política que ho va fer possible.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9858 5.0.4 5.0.4

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. 

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.  Cal recuperar aquella unitat d'acció que va 
fer possible aquella revolta democràtica de l'octubre de 2017, 
cal recuperar la legalitat del govern abatut per la repressió del 
155 aprovat pel PP i el PSOE.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9859 5.0.7 5.0.7

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.

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.

D’aquesta manera, una de les grans fites de l’independentisme 
per a aquest nou període ha de ser articular un full de ruta 
guanyador que ens retorni a la mobilització popular que fa fer 
possible l'octubre de 2017. L'anomenda a la majoria del 80 % 
favorable al referèndum no és del tot certa, alguns diuen 
acceptar l'autodeterminació sempre que no sigui la de 
Catalunya, a' hora de la veritat no tenen la valentia d'assumir 
l'1-O. Cal apel·lar a aquesta gran majoria que es reflecteix 
demoscòpicament i electoralment però no els podem esperar 
eternament.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9860 5.0.8 5.0.8

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.

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, per fer-ho possible cal recuperar la unitat d'acció 
dels partits independentistes i les grans entitats de la societat 
civil.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9861 5.1.2.3 5.1.2.3

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. 

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. 

Voluntat de començar una nova etapa que recuperi la unitat 
d'acció basada en els fets democràtics de l'octubre de 2017 I, 
mentrestant, no deixar ningú enrere i ser-ne més, i més forts. 
Només des de la unitat independentista serà possible guanyar 
la independència, un motí més per reivindicar aquells fets com 
una gran victòria democràtica que valida aquell procés 
interromput per la repressió, mai la repressió ens pot forçar a 
repetir un referèndum que mai Espanya permetrà.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9862

5.2 Construïm 
el consens 
entorn al 
referèndum

5.2 Construïm 
el consens 
entorn al 
referèndum a 
la legitimitat 
de l'1-O, 3-0 I 
27-0

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9863 5.2.1 5.2.1

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.

El referèndum és la via que aplega més consens social per fer 
efectiu el dret a l’autodeterminació, I els fets d'octubre de 2017 
ho vam demostrar, vam guanyar democràticament malgrat la 
repressió que ens va legitimar per aprovar la declaració d 
'independència. 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 la independència.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9854 5.2.2 5.2.2

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. 

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. Cal fomentar la 
participació i l’afiliació de la militància republicana per enfortir 
el sindicalisme de classe i nacional.

Joan Oloriz i Serra Girona (regional) Addició 

9864 5.2.2 5.2.2

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. 

Cal que enfortim les complicitats entre organitzacions polítiques 
creant espais de trobada i de consens estratègic sense apriorismes 
i sense tuteles externes partidaris d'acceptar la independència 
de Catalunya i de la resta de Països Catalans. Per aconseguir-
ho, proposem&nbsp;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 per validar la 
independència del nostre país.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9939 5.2.2 5.2.2

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. 

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 (cal fomentar la 
participació i l’afiliació de la militància republicana per enfortir 
el sindicalisme de classe i nacional), cívic, cultural o econòmic, 
que siguem capaços de sumar amb l’objectiu de reforçar el 
consens social entorn del referèndum.

Jordi Presas i Vidal Girona (regional) Addició 

9865 5.2.4 5.2.4

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. 

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. 

Cal fer visible l’ampli consens social entorn de la 
independència. No tenim tot el temps del món per implementar 
la independència guanyada l'1-O.La fixació de terminis té 
virtuts, i genera il·lusió. La fixació d’un objectiu comú com és 
la independència és aglutinadora i per a Esquerra Republicana 
recuperar la legitimitat democràtica dels fets d'octubre i del 
govern del president Puigdemont i el vicepresident Junqueras 
és clau per fer possible la independència.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9866 5.3.1 5.3.1

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.

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 vam demostrar davant 
l’aparell coercitiu de l’Estat espanyol.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9867 5.3.2 5.3.2

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.

Per poder arribar a assolir el referèndum implementar la 
independència, 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 amb el 
ple suport dels grans partits espanyols com el PP i el PSOE.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9853 5.3.3 5.3.3
Cal desplegar estratègies per construir una majoria social i 
nacional partidària de la democràcia plena, la justícia social i 
l’autodeterminació. 

Cal desplegar estratègies per construir una majoria social i 
nacional partidària de la democràcia plena, la justícia social i 
l’autodeterminació. ERC és el partit de les treballadores i 
treballadors de Catalunya. Una classe treballadora diversa que 
impulsa el nostre país i el seu projecte emancipador. Aquí i ara 
el factor treball continua essent al centre de les nostres vides 
de la gent i el republicanisme ha de col·locar-lo al centre dels 
seus debats i objectius pel benestar de la població, la justícia 
social i l’acumulació de forces necessària per fer-ho possible. 
La realització d’una Conferència Nacional sobre els treballs 
elaborarà el nostre missatge cap a la població treballadora que 
fa avançar nacionalment i social el nostre país.

Joan Oloriz i Serra Girona (regional) Addició 

9937 5.3.3 5.3.3
Cal desplegar estratègies per construir una majoria social i 
nacional partidària de la democràcia plena, la justícia social i 
l’autodeterminació. 

Cal desplegar estratègies per construir una majoria social i 
nacional partidària de la democràcia plena, la justícia social i 
l’autodeterminació. ERC és el partit de les treballadores i 
treballadors de Catalunya. Una classe treballadora diversa que 
impulsa el nostre país i el seu projecte emancipador. Aquí i ara 
el factor treball continua essent al centre de les nostres vides 
de la gent i el republicanisme ha de col·locar-lo al centre dels 
seus debats i objectius pel benestar de la població, la justícia 
social i l’acumulació de forces necessària per fer-ho possible. 
La realització d’una Conferència Nacional sobre els treballs 
elaborarà el nostre missatge cap a la població treballadora que 
fa avançar nacionalment i social el nostre país.

Jordi Presas i Vidal Girona (regional) Addició 

9868 5.4.8 5.4.8

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

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. 
Cal un esforç per augmentar la presencia d'Esquerra 
Republicana a la Catalunya Nord, un territori clau que va fer 
possible la victòria de l'1-0.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9872 6.0.5 6.0.5

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. 

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. 

Tres anys de taula de diàleg sense cap avenç en 
autodeterminació i amnistia, tres anys que han mostrat que el 
govern espanyol més progressista de la història ha demostrat 
que no vol negociar. No volen negociar, volen imposar. Fa 
pocs dies el govern espanyol donava la taula per liquidada i 
sense cap voluntat de tornar-se reunir. Davant d'aquesta 
demostració de manca de voluntat real de negociar per part 
del govern espanyol, és hora per part d'Esquerra Republicana 
de superar la taula de diàleg i buscar la unitat d'acció 
independentista, prou de perdre el temps amb qui no vol 
negociar.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9873 6.0.6 6.0.6

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.

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. Malgrat tots aquests esforços el 
govern espanyol més progressista de la Història és incapaç de 
parlar d'amnistia ni d'autodeterminació i un cop ha tingut 
aprovat els pressupostos i una reforma del codi penal tanca la 
porta a la taula, entre en període electoral i de cap de les 
maneres volen continuar amb la taula de diàleg

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Addició 
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9875 6.1.1 6.1.1

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. 

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. 

Tres anys de taula de diàleg i el govern espanyol mai ha volgut 
parlar dels dos objectius que teniem per tirar endavant el 
diàleg i la negociació. Parlem d'amnistia i d'autodeterminació, 
i la resposta del govern espanyol ha estat contundent, tres 
anys de perdre el temps en negociacions sense importància i 
cap diàleg sobre el que ens importa. Més greu encara, un cop 
han aprovat els darrers pressupostos han decidit que ja no es 
reuniran. Aquesta actitud mereix una resposta clara i 
contundent de tot l'independentisme, cal una unitat d'acció i 
tornar a posar al capdamunt de la taula la unilateralitat i la 
victòria democràtica del 1-0

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9876 6.1.2 6.1.2

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. 

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. Aquest acord no forma part dels objectius de la 
taula, cal recordar-ho, de l'amnistia hem passat a una reforma 
del codi penal que quedarà a la lliure interpretació d'un justícia 
espanyola molt repressora. Recordem també que el 
compromís de poder parlar català al Parlament Europeu i a les 
institucions espanyoles ha quedat un cop més a la paperera 
de la història.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Addició 

9877 6.1.4 6.1.4

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.   

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.   

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió
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9879 6.2.1 6.2.1

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. 

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. full de ruta per aixecar la declaració 
d'independència aprovada el 27 d'octubre de 2017 i atorgar 
legitimitat al govern abatut pel 155 del president Puigdemont i 
del videpresident Junqueras. Només asseurem el govern 
espanyol en una taula de negociació si unitariament acordem 
recuperar la unilateralitat. Cal tornar posar el conflicte al món.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Addició 

9880 6.2.5 6.2.5

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. 

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. 

Veient com Espanya dona per tancada la taula de diàleg, cal 
que ens preparem per recuperar la única via que farà moure 
Espanya, recuperar la unilateralitat basada en la victòria 
democràtica de l'octubre de 2017 i de l'aprovació per mandat 
popular de la declaració d'independència i tenim tot el dret a 
no acatar la dissolució que va imposar el govern espanyol 
amb el 155 del govern legítim del president Puigdemont i del 
vicepresident Junqueras.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9881 7.0.1 7.0.1

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. 

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 i la millor 
manera de servir és implementar la independència que 
aquestes mateixes persones van votar i van guanyar 
democràticament,

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Addició 



Esmenes presentades a la Ponència Política del 29è Congrès Nacional

9882 7.0.2 7.0.2

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. 

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, i davant l'espoli que patim tots els territoris dels 
Països Catalans implicats en les millores de les condicions 
materials de vida de la ciutadania que ens obliguen a 
implementar la independència

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9883 7.0.3 7.0.3

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.

Aquest és un model per a una governança del segle xxi, i que amb 
la independència serà possible, 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, en 
tots els sentits, 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 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, i per fer-ho lliurament ens cal la independència, des 
de l'autonomia tot és complica, el govern espanyol de torn 
sempre ens prohibeix avançar, utilitzat la seva justícia i l'espoli 
fiscal que patim.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9884 7.0.4 7.0.4

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. 

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.  Però serà amb la independència quan podrem fer un 
país just, avançat i millor, i per tant és prioritari establir les 
aliances entre els partits independentistes i partidaris de 
l'autodeterminació per implementar-la el més aviat, com vam 
dir l'octubre de 2017

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Addició 
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9885 7.0.5 7.0.5

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. 

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. Per aquest motiu tenim més pressa que mai, i 
cal unificar un full de ruta guanyador que apliqui el que vam 
votar l'octubre de 2017, retardar-ho amb excuses ens porta a 
una difícil gestió de l'autonomia, inviable sense tenir la clau 
dels nostres recursos. L'exemple d'Euskadi i Nafarroa ens ho 
demostra, ells poden avançar ja que tenen la clau de la caixa.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Addició 

9886 7.0.7 7.0.7

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. 

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. Però els partits 
polítics presents a l'oposició en el Parlament no ho posaran 
fàcil, ho veiem a diari, un PSC que se sent fort que un cop 
aprovat els pressupostos a Madrid i a Barcelona gràcies a 
Esquerra Repúblicana es comporta com la més radical 
oposició, sembla clar que intentarà abatre aquest govern.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9887 7.0.8 7.0.8

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. 

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. consensuat 
amb la resta de forces independentistes i autodeterministes 
que recuperin un full de ruta unitari que faci possible 
implementar la independència, un cop vist que el govern més 
progressista de la història ha trencat amb la taula de diàleg i 
amb el perill d'un victòria del PP i l'extrema dreta a les 
properes eleccions espanyoles.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9889 7.1.1 7.1.1

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.

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 posem al capdamunt una proposta que permet retrobar 
la unitat d'acció per implementar la independència, és el que 
demana la gent que va fer possible la victòria de l'octubre de 
2017. I buscarem les majories necessàries perquè el país avanci 
socialment i nacionalment. cap a la independència, no tenim tot 
el temps del món. Cada dia amb Espanya és una ruïna moral, 
econòmica i social.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9890 7.1.2 7.1.2

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. 

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.  implementar la independència. Això 
només serà possible de manera real amb la independència. 
Espanya ja ens ha demostrat i en demostra cada dia que no 
pensa permetre que avancem com a país.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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9891 7.1.4 7.1.4

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.

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, l'ampliació de l'aeroport del 
Prat o la sol.licitud d'uns Jocs Olímpics d'hivern 
inversemblants pel canvi climàtic i sota bandera d'Espanya i 
de la monarquia espanyola.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9892 7.1.5 7.1.5

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.  

Revertim projectes energèticament i mediambientalment ineficients 
com la MAT de  l’Empordà la Selva, quan semblava que era 
impossible, i apostem per les comunitats energètiques arreu dels 
Països Catalans, per evitar els megaprojectes de plaques 
fotovoltaiques i dels molinassos que atempten contra la 
pagesia i el territori i que beneficien a les grans empreses 
extractores i dependents de l'IBEX. 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. La independència fa possible i viable 
aquests compromisos que Espanya governi qui governi vol 
evitar.
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9894 7.2.1 7.2.1

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.

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. Prioritzarem els 
acords polítics als Ajuntaments, Consells Comarcals, 
Diputacions i AMB amb les forces independentistes i 
autodeterministes que acceptin que els municipis treballin i 
ajudin a implementar la independència.
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9895 7.2.4 7.2.4

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.  

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 i les formacions partidàries del 155.
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9938 8.0.2 8.0.2

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. 

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. Configurem 
una visió del nostre projecte també en les decisions que 
prenem per organitzar-nos a les institucions. Ara governem i 
cal deixar objectivament clar que el treball és un eix principal 
pel desenvolupament de drets individuals i col·lectius, per 
l’emancipació. Caldria reflexionar sobre la necessitat d’un 
Departament que englobi aquest eix central acompanyat de 
les polítiques de protecció, cohesió i diàleg social. Així mateix 
les migracions de persones s’incardinen prioritàriament a un 
eix d’inserció sociolaboral; té sentit que la Secretaria de 
Migracions formi part d’aquest Departament

Jordi Presas i Vidal Girona (regional) Addició 

9897 8.0.5 8.0.5

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.

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 de la independència 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.Per això és 
urgent i necessari pactar una unitat estratègica per 
implementar la independència
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9898 8.1.3 8.1.3

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.                      
                                              

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. En aquest sentit 
Esquerra Republicana treballarà per enfortir la llengua 
catalana i aranesa amb totes les eines a la seva disposició, ara 
dins de l'autonomia i preparant el camí per tal que la llengua 
catalana sigui l'única oficial a Catalunya juntament amb 
l'aranès.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació



Esmenes presentades a la Ponència Política del 29è Congrès Nacional

9899 8.2.1 8.2.1

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. 

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 Una economia basada en la seva capacitat 
extractiva i espoliadora a tots els territoris dels Països 
Catalans. Des del 27 d'octubre dia de la proclamació de la 
independència no implementada, els Països Catalans han patit 
un espoli que supera els 150.000 MEUR fins a la data d'avui. 
Cap país d'Europa democràtica practica aquest sistemàtic 
espoli. Per avançar realment en una veritable transformació 
econòmica i verda cal recuperar aquest espoli, i només la 
independència ho farà possible, cal `posar remei en aquesta 
bestiesa d'espoli, i tenim més pressa que mai per implementar 
la independència i acabar amb un model d'estat espanyol 
extractor sobretot en els territoris dels Països Catalans. En un 
context d'independència serà possible 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.
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9900 8.5.2.2 8.5.2.2

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.

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 a la implementació de la independència  
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.fer efectiu el resultat del referèndum de 
l'1-0 i l'aixecament de la Declaració d'Independència. Una 
proposta inclusiva, fonamentada en el dret a vot i la victòria 
democràtica inapel·lable i reconeguda arreu del món 
democràtic.
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9901 8.5.2.3 8.5.2.3

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.

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. Malauradament tot queda a 
interpretació de la justícia espanyola que no necessita llei per reprimir 
el moviment independentista. L'amnistia ha estat rebutjada pel govern 
més progessista de la història. 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. Però el govern 
espanyol del PSOE i Podemos ha impedit la comissió d'investigació 
sobre el joc brut contra l'independentisme.
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.
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9904 8.6.2.2 8.6.2.2

· 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. 

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. Malgrat 
tots aquests esforços, la situació d'emergència lingüística ens 
obliga a molta més contundència a favor de la llengua catalana 
i aranesa i un "Marató a TV3 a favor de les dues llengües 
ajudaria a recuperar la seva importància.
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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. 

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. Malgrat tot això 
la justícia espanyola ha obligat a més d'una dotzena d'escoles 
a utilitzar el 25% de castellà a les aules i va quedar desprotegit 
l'aranès com a llengua vehicular a la Val d'Aran. 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.  
Però el compromís adquirit pel govern espanyol de fer oficial 
la llengua catalana a Europa s'ha tornat perdre pel camí, 
queda demostrat que només la independència farà forta la 
nostre llengua si aquesta juntament amb l'aranès són llengües 
oficials a la república independent. 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.
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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. 

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 menys  
interdependents i afrontem reptes que requereixen un abordatge 
global però amb plena sobirania com a poble. Els estats nació 
mantenen encara molt de poder i afoguen cada cop més a les 
nacions sense estat.
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9.1 Preparem-
nos per al 
futur que ens 
espera

.....
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.

.....
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, institucions que només poder ser efectives si 
implementem la independència perquè aquesta serà la manera 
més efectiva de fer-ho possible i, alhora, que sàpiguen funcionar 
en temps de gran complexitat i dinamisme. En altres paraules, una 
institució republicana, la República Catalana independent 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.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació
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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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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.

Davant de tots aquests reptes només tenim un sortida en positiu, 
implementar la independència, i veient com evoluciona el món, no 
tenim tot el temps del món, cal recuperar la unitat estratègica entre 
tots els partits independentistes i autodeterministes que vulguin tirar 
endavant i amb les grans entitats de la societat civil i dur a terme els 
compromisos adquirits per la victòria democràtica de l'octubre de 
2017. Cal legitimar el govern abatut per la repressió del 155, el govern 
liderat pel president Puigdemont i el vecepresident Junqueras i 
implementar la independència aprovada democràticament amb la 
majoria independentista més gran que ha existit fins ara al Parlament 
de Catalunya. Recordem que el president espanyol Adolfo Suarez va 
recuperar la Generalitat atorgant legitimitat al President a l'exili de la 
Generalitat de Catalunya Josep Tarradellas.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Addició 


