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ERC proposa avançar partint
del “principi de realitat”

a Aragonès defensa la tasca del partit en contraposició amb les “proclames buides” i Rovira veu necessària
la taula de negociació, però hi reivindica l’1-O com a “guia” a Els militants voten avui el nou full de ruta
Òscar Palau

Tres demandes
del president
avui a La Palma

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

El president Pere Aragonès va fer una crida ahir a
fer avançar el país “partint
del principi de realitat”, ja
que segons ell no és possible fer-ho amb “proclames
buides, consignes, pancartes o frases enginyoses”,
en al·lusió indirecta a altres sectors de l’independentisme. “El país avança
prenent decisions, no per
art de màgia”, va subratllar en l’obertura de la conferència nacional d’ERC
que avui ha de “reforçar”
l’aposta per la negociació
amb la votació d’una renovada, si bé alhora continuista, ponència política. El
també coordinador nacional va refermar la idea que
cal cohesionar l’independentisme i ampliar suports per avançar, i va defensar la tasca del partit,
que “no acceptarà mai”
deixar ningú enrere. “Som
els que cridem poc, però
fem que les coses passin”,
reivindicava davant mig
miler de militants, que el
van ovacionar, tant a ell
com als represaliats, en el
primer gran conclave presencial després de dos
anys de pandèmia i quatre
de presó política. Aragonès també va aprofitar per
encomanar el seu “inconformisme” a càrrecs i candidats municipals, a qui va
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Aragonès va avançar a ahir la
intervenció prevista aquest
migdia perquè a la tarda va volar a l’illa canària de La Palma,
on al final avui participarà de
manera “excepcional” en la
conferència de presidents autonòmics, que tractarà la situació a Ucraïna i les crisis que
se’n deriven. Aragonès, que
divendres ho va tractar amb
agents socials i es va comprometre a fer-ho regularment
per seguir-ne l’evolució, presentarà avui vint propostes
per parar el cop en tres grans
àmbits: acollida de refugiats,
conseqüències econòmiques i
emergència energètica.
El president Aragonès, durant la seva intervenció ahir en la conferència nacional d’ERC ■ EFE

traslladar el repte de “replicar el triomf de fa un
any” en les municipals del
2023, la següent cita electoral en l’horitzó, amb l’alcaldia d’Ernest Maragall a
Barcelona com a gran fita.
La secretària general,
Marta Rovira, igualment
molt aplaudida i que es va
emocionar en agrair el suport dels companys, va defensar que cal començar a
convertir les proclames en
“resultats tangibles”. En
aquest sentit, creu que ara
es dona el context propici i
hi ha “instruments” sobre

la taula per fer-ho possible,
en al·lusió a la taula de negociació entre governs, on
va reclamar actuar “sense
complexos i amb absoluta
convicció”, ja que ho veu
un pas “necessari” cap a la
resolució del conflicte. Rovira, que el dia 23 farà quatre anys que es va exiliar a
Ginebra, creu que malgrat
que la repressió continua
ben present, amb 800 causes obertes pendents encara de judici, i continua
actuant com una “amenaça permanent”, l’independentisme s’hi ha sabut so-

Les frases
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“Som els que sempre
hi som, els que ens
arromanguem i
desbrossem el camí, i
ja se sap que qui ho fa
rep esgarrinxades”

“La taula és un nou
torcebraç democràtic,
el pas que necessitem
passar en el camí de la
república; parlar no vol
dir renunciar a res”

PRESIDENT. COORDINADOR D’ERC

SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

Pere Aragonès

breposar i l’ha “integrat” a
les decisions polítiques.
En un moment en què
altres veus de l’independentisme posen en dubte
el compromís d’ERC per

Marta Rovira

culminar el procés, la número 2 del partit va fer
una defensa encesa de l’1O, que li provoca un “orgull
polític immens” i que segons ella “ha de servir de

guia” en l’etapa ara oberta,
amb lliçons com ara haver
protagonitzat la desobediència civil pacífica “més
gran vista a Europa al segle XXI”, encara avui. “Ens
vam guanyar el poder de
tornar-ho a fer, sabem que
tenim aquesta força”, proclamava Rovira, que feia
una crida a emprar-la durant la negociació i no perdre-la “en debats estèrils i
tàctiques partidistes”.
95% contra l’esmena
El conclave, amb més de
1.200 militants inscrits,
votarà avui la nova ponència política, un cop ahir va
rebutjar l’única esmena
que hi arribava viva, a la totalitat del text, presentada
pel crític Col·lectiu Primer
d’Octubre i que no s’havia
votat a la Catalunya del
Nord perquè no s’hi va poder convocar el congrés territorial previ per qüestions
tècniques. Ahir l’esmena va
ser rebutjada per un 94,8%
de la militància; un 1,5% hi
va votar en blanc i només
un 3,7% hi va estar a favor.
En les setmanes prèvies
s’havien debatut 511 esmenes parcials, 380 de les
quals es van transaccionar
i 61 van ser acceptades literalment, mentre que 70
més es van retirar o van
decaure per aspectes de
forma. Entre els afegitons,
destaca l’èmfasi en la
“construcció d’espais de sobirania” en paral·lel a la negociació amb l’Estat, la necessitat de fixar una metodologia clara i un calendari
de reunions realista en la
taula de diàleg i l’apel·lació
al suport d’organismes internacionals a un referèndum acordat. La majoria
d’aportacions, això sí, han
fet al·lusió als àmbits de
canvi climàtic (energia) i
política territorial (despoblament). ■

Arrenca el nou secretariat de la
CUP amb la fita de les municipals
Redacció
BARCELONA

El nou secretariat nacional
de la CUP, que es va presentar ahir en un acte polític a
Tarragona, s’ha proposat
recuperar “l’entusiasme”
amb vista a les municipals
del 2023, i per aconseguirho vol enfortir les assemblees locals i territorials, se-

gons va remarcar la diputada Laia Estrada, a més de
treballar en un programa
“capaç de fer front als reptes majúsculs” actuals. La
membre de l’executiva
Laure Vega va apostar per
un independentisme “d’arrel popular i rupturista”, i
veu els municipis com una
“primera vàlvula” per
transformar la sobirania

econòmica. A banda, el secretariat pretén reactivar
el nucli assembleari. Segons una altra integrant,
Gemma Codina, es busca
dotar de pes propi el consell
polític, en què hi ha representades totes les territorials, i fer una anàlisi de l’organització i la seva acció al
Parlament, l’encaix de l’activitat telemàtica i la femi-

nització. El secretariat deixarà en mans de la militància la decisió de si presentar-se a futures eleccions
europees o estatals, i pel
que fa la qüestió de confiança al president, Pere Aragonès, traslladarà la decisió al
debat intern.
En paral·lel, la CUP
va celebrar, ahir, un congrés municipalista, que, a

Els nous membres del secretariat nacional de la CUP,
ahir a l’auditori del Camp de Mart de Tarragona ■ ACN

partir d’onze grups de
debat, va tractar temes
com ara la defensa del ter-

ritori, l’avanç de l’extrema
dreta i les polítiques
d’habitatge. ■

