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ESMENA A LA TOTALITAT 

 

PUNT ÚNIC. SOBRE LA NECESSITAT D’UN CONGRÉS NACIONAL 

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 disposar de la màxima informació rellevant possible, i que la militància hagi 
analitzar-la amb la profunditat que es mereix. Actualment no es dóna cap d’aquestes dues 
condicions. 

D’una banda, el darrer Congrés Nacional d’ERC va tenir lloc al juliol del 2015 i tot i que 
d’això només en fa tres anys han passat prou coses, i prou importants, com perquè mereixi 
una revisió amb profunditat. D’entrada d’això en fa dues legislatures, perquè dos mesos 
després d’aquell Congrés Nacional ERC va concórrer a les eleccions al Parlament de 
Catalunya dins de la coalició electoral Junts pel Sí. Moments extraordinaris requereixen de 
decisions extraordinàries, i de manera extraordinària ERC va renunciar a presentar-s’hi 
amb les seves sigles. A Junts pel Sí vam plantejar aquelles eleccions en clau plebiscitària, i 
el nucli del programa electoral era el compromís de declarar la independència en un 
termini de 18 mesos si obteníem la majoria absoluta. La nostra candidatura no va obtenir 
la majoria absoluta, però sí que la va obtenir el conjunt de les forces independentistes, i 
amb la CUP es va pactar un nou full de ruta incloïa la celebració d’un referèndum 
vinculant. 

El referèndum es va celebrar l’1 d’octubre del 2017, i el sí a la independència va obtenir el 
90,18% dels vots vàlids emesos. D’acord amb la llei del referèndum aprovada al Parlament 
de Catalunya, s’hauria d’haver declarat i fer efectiva la independència en un termini màxim 
de dos dies després de la proclamació dels resultats. No es va fer, i nou dies després del 
referèndum el president de la Generalitat va suspendre la declaració d’independència amb 
l’objectiu de desescalar la tensió. 

Després del 10 d’octubre del 2017 no només la tensió no va desescalar sinó que les 
institucions catalanes van perdre el control dels esdeveniments, que es van precipitar. És 
després de la suspensió de la declaració d’independència que l’Estat espanyol va engegar 
un atac furibund contra persones i institucions. Ara tenim exiliats i tenim presos polítics. El 
10 d’octubre no en teníem. Ara hi ha centenars de catalans que ha estat denunciats per 
haver votat, per haver-se manifestat, assistit a reunions d’un CDR, posar-se un nas de 
pallasso, o ser mestre. El 10 d’octubre no en teníem. El 27 d’octubre el Parlament va fer 
una declaració simbòlica d’independència, tan simbòlica que es va renunciar a defensar no 
ja la independència sinó fins i tot l’autonomia, i tant el Govern del que formàvem part com 
tots els partits polítics vam acatar la seva suspensió via l’article 155 de la Constitució 
espanyola. Des d’aleshores, la repressió que l’Estat espanyol infringeix a Catalunya no té 
aturador.  

Per actualitzar l’estratègia política d’ERC, que és la finalitat de les conferències nacionals, 
cal una anàlisi de la legislatura anterior, a la que ERC es va integrar en la coalició electoral 
Junts pel Sí. I per fer aquesta anàlisi cal, en primer lloc, informació, amb especial èmfasi a 
què va passar entre l’1 i el 10 d’octubre del 2017 en el que, amb la decisió de suspendre la 
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declaració d’independència, es va malmetre la gran victòria de l’1 d’octubre, quan la 
societat catalana va demostrar al món la seva capacitat d’organització i seu el compromís 
amb els drets civils i humans fins l’extrem d’arriscar la seva llibertat i la seva integritat 
física per fer arribar als col·legis electorals el material necessari, i defensar-los dels atacs 
de la Guardia Civil i la Policia Nacional, per tal de defensar i exercir el dret a decidir lliure i 
pacíficament el nostre futur col·lectiu. 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 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 aquests motius, 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. 

 


