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4. I ARA QUÈ? 

4.1 Sense diagnòstic 

D’acord amb l’article 80 dels Estatuts d’ERC, les conferències nacionals tenen per finalitat 
actualitzar l’estratègia política aprovada pel darrer Congrés Nacional. Per poder fer-ho, és 
indispensable que la militància d’ERC disposi de la màxima informació rellevant possible, i 
que s’hagi pogut analitzar amb profunditat. No es dóna cap d’aquestes dues condicions. 

D’una banda, el darrer Congrés Nacional d’ERC va tenir lloc ara fa dues legislatures. Va ser 
al juliol del 2015, dos mesos abans de les eleccions plebiscitàries a les que ERC va 
concórrer dins de la candidatura Junts pel Sí. Després del 10 d’octubre del 2017, les 
institucions catalanes van perdre el control dels esdeveniments, que es van precipitar. 
Vam haver de concórrer a les eleccions del 21 de desembre sense poder-nos preparar com 
cal, per manca de temps, pels empresonaments que dificulten i interfereixen en la 
comunicació i el debat intern. Però un cop passades les eleccions, ERC necessita fer una 
anàlisi de la legislatura anterior, a la que ens vam integrar en la coalició Junts pel Sí. 

També cal saber què va passar entre l’1 i el 10 d’octubre, i per què no es va complir amb la 
llei del referèndum que havia aprovat el Parlament de Catalunya i es va optar per 
suspendre la independència. Aquesta és una informació que no només les bases d’ERC 
sinó tot el sobiranisme ha de tenir, i sense la qual no és possible definir quina és la millor 
estratègia per a aquesta nova etapa. Tenir aquesta informació no només és una necessitat 
intel·lectual per poder fer una anàlisi, sinó que també és un deure moral vers els milers de 
catalanes i catalans que van arriscar la seva llibertat i la seva integritat física per defensar 
els drets civils i humans de tots els catalans i van fer possible el referèndum de l’1 
d’octubre. 

La repressió de l’Estat també ha castigat amb força ERC. L’empresonament del nostre 
president, Oriol Junqueras, i l’exili de la nostra secretària general, Marta Rovira, ens han 
forçat a una situació d’interinitat no volguda sobre la que la militància s’hauria de 
pronunciar. 

Per aquest motiu, aquesta Conferència Nacional emplaça a la celebració d’un Congrés 
Nacional extraordinari en el que, després de disposar d’aquesta informació i d’obrir-se un 
període de temps suficients per debatre i analitzar les propostes, es fixi la línia política 
d’ERC per aquesta nova etapa. 

4.2 Elements irrenunciables 

Pendents de l’anàlisi i del que es consideri l’estratègia més apropiada per a aquesta nova 
etapa, ERC expressa aquests compromisos: 

Reconeixement del caràcter vinculant del referèndum de l’1 d’octubre, en el que el sí a la 
independència va obtenir el 90,18% dels vots vàlids emesos. 
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La unilateralitat com a opció irrenunciable d’accés a la independència, atès que la 
unilateralitat expressa l’essència del significat del prefix “auto” a la paraula 
“autodeterminació”. Un fet que és compatible amb què, en funció de les condicions de 
cada moment, es pugui optar per aquesta o per una altra estratègia. 

El compromís de mantenir tots els acords internacionals -incloent la participació o 
pertinença a institucions- que siguin vigents en el moment en què Catalunya s’independitzi 
de l’Estat espanyol. Aquest compromís és la garantia d’estabilitat que oferim a la 
comunitat internacional. En qualsevol cas, en cas que les altres parts entenguessin que la 
independència de Catalunya suposés la suspensió d’algun d’aquests compromisos, o 
l’expulsió d’alguna d’aquestes institucions, ERC defensa que fos el poble de Catalunya qui, 
en un referèndum, decidís sobre la conveniència de refer aquests compromisos o sol·licitar 
el reingrés a aquestes institucions.  

  


