
Nº registre Data Esmenant SL Comarcal Regional
Tipus 

d'esmena
Pàg Línia

Punt 

número
Esmena

1 04/05/2018

Maria 

Àngels Pi i 

Mallarach

Poblenou Poblenou Barcelona Supressió 45 37

On diu "la posició d'Esquerra Republicana és central" al meu parer confon i sembla que ERC hagi de ser un partit de centre en comptes de l'iderrar l'esquerra 

independentista.

Cal reformular tot el punt 3.2.c

Per enfortir de debò ERC cal que hi hagi una comunicació bidireccional amb la militància, (sense intermediàris que apliquin la pròpia subjectivitat a les 

qüestions a tractar). Empreses com Scytl tenen experiència en consultes digitals a molts països (actualment participa d'una joint-venture amb telefònica i ara 

es diu Viviciti). La comunicació bidireccional és una garantia que els militants estaran satisfets amb la democràcia participativa que exercitarà el partit. Així es 

donarà resposta al clam que han manifestat en reiterades ocasions sobre que la governança del partit ha d'anar majoritàriament de la base cap a la direcció i 

no a l'inrevés, com està succeïnt en l'actualitat. Si algú està en contra d'una decisió que ha pres la direcció però aquesta ha estat avalada per la majoria de 

militants en votació digital, serà acceptada per tothom. Cal fer formació a la militància. L'oferta formativa ha de ser constant, en grups petits per tal que 

d'assegurar que tothom està aprenent els conceptes al mateix ritme. Aquest fet promourà una modernització i una millor preparació per enfocar els grans 

reptes que té plantejats la nostra societat. Quan es facin les campanyes per les eleccions els militants que estiguin preparats podran mantenir diàlegs nous i 

més fructifers  amb els i les ciutadanes. Els i les electores podran observar que és un partit  que els informa de novetats, reptes (robòtica vs. pèrdua de llocs de 

treball per exemple) i percebran una imatge molt més moderna d'ERC. Alhora, cal aconseguir que els militants es posin a treballar per tal de contribuir a la 

satisfacció de les necessitats detectades en la població a través de tots els recursos que ens ofereix l'open data (dades obertes proporcionades per 

l'administració pública prèvia sol·licitud). La seu del partit hauria d'estar bullint de gent que hi treballi en diferents projectes.

Cal que es facin debats amb les empreses, sobre els reptes que aquestes tenen plantejats i que la Seu de Calàbria tingui mitjans per fer transmetre en directe 

(a través d'streaming) les conferències formatives a qualsevol punt de Catalunya.

cal fer una transformació de les sectorials per tal que facin la seva funció.

4 07/05/2018

Marc 

Ramentol 

Sintas

Barcelona-

Eixample

Barcelona-

Eixample
Barcelona Addició 16 17

5) fer paleses als ulls del món, en especial de les societats europea i catalana, la il·legitimitat i la il·legalitat de l'ús de la força policial durant la celebració del 

referèndum, de l'aplicació de l'article 155 i de la repressió judicial perpetrada per l'Estat des del mes de setembre de l'any passat.  (d'acceptar aquesta 

esmena, implicaria una esmena de modificació de la línia 12 de la pàgina 16: en lloc de "En podem identificar tres de fonamentals", hauria de posar "En 

podem identificar cinc de fonamentals")

5 07/05/2018

Marc 

Ramentol 

Sintas

Barcelona-

Eixample

Barcelona-

Eixample
Barcelona Addició 17 2

En aquest sentit, cal posar en marxa processos de base ciutadana, amb clara vocació constructiva i des d'una perspectiva de justícia social, que facilitin la 

identificació amb el projecte republicà especialment de les classes treballadores i dels col·lectius més vulnerables.

6 07/05/2018

Marc 

Ramentol 

Sintas

Barcelona-

Eixample

Barcelona-

Eixample
Barcelona Addició 17 23

Cal posar els màxims esforços en demostrar la il·legalitat de les actuacions polítiques i judicials que, des del mes de setembre de 2017, l'Estat ha emprès 

contra institucions catalanes, entitats socials i líders del moviment republicà. Una iniciativa legal necessàriament a escala internacional que persegueixi un 

triple objectiu: a) aconseguir la llibertat dels presos polítics catalans, així com el retorn segur de les persones exiliades; b) reparar els danys causats a 

institucions i entitats del nostre país i c) deixar clarament establerta la legitimitat i el caràcter plenament democràtic del projecte republicà enfront de 

l'estratègia colpista i de fractura social engegada per l'Estat.

7 07/05/2018

Marc 

Ramentol 

Sintas

Barcelona-

Eixample

Barcelona-

Eixample
Barcelona Addició 18 14

Promoure, des dels àmbits institucionals, polítics i socials, un vertader diàleg de país, informat i inclusiu, amb vocació netament constituent.(Acceptar aquesta 

esmena, implicaria una esmena de modificació en la línia 19 de la pàgina 18. En lloc de "(...) significa actuar sobre cinc aspectes (...)", hauria de posar "(...) 

significa actuar sobre sis aspectes (...)")

8 07/05/2018

Marc 

Ramentol 

Sintas

Barcelona-

Eixample

Barcelona-

Eixample
Barcelona

Addició/ 

modificcació
40 28

El procés constituent ha de tenir com a objectius generar grans consensos socials sobre el model de país, ampliar la implicació de la ciutadania en el disseny 

de polítiques públiques i afavorir  la identificació amb el projecte republicà d'aquells sectors de la nostra societat que, fins ara, s'han mostrat menys 

permeables al discurs independentista.

9 07/05/2018

Marc 

Ramentol 

Sintas

Barcelona-

Eixample

Barcelona-

Eixample
Barcelona Addició 20 10 3.2.c

Aconseguir que el govern de Madrid dialogui amb el sobiranisme de cara a aconseguir una sortida escosesa al conflicte català, ( tot i contemplar la possibilitat 

d'un bloqueig des de madrid per part de les forces partidàries del règim del 78 )

13 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona General

La subscric al 100% en quant a estratègia a seguir a partir d'ara. Us dono les gràcies com a militant pel treball que heu dedicat i us passo alguns comentaris per 

si ajuden o poden millorar alguna cosa:

1. Sembla que estigui molt més treballat l'apartat del govern des dels municipis que la pròpia acció de Govern des de la Generalitat. ¿O és que ja estava 

preparat o és que volem posar èmfasi en les properes municipals?

2. L'apartat la República que farem, segurament perquè és un procés més madurat entra més en detall del que ho fa la proposta  de República des del Govern.  

 Està fet expressament? Això és el que volem i una altra cosa és el que podem? El realisme és essencial, però de vegades em pregunto ¿cal tant? Sobretot tot 

quan deixem clar el que vam fer: una declaració política d'independència, que no s'ha traduït en el naixement de la República Catalana. Per una banda, dutxa 

de realitat i per l'altre la pastanaga , no se.

3. Fem moltes picades d'ullets a les confluències dels Comuns, comptant que dins hi ha també els ICVs de tota la vida i el posicionament que han tingut, com a 

mínim durant els dos últims anys ¿no caldria diferenciar-los entre ells mateixos? Si no ara semblarà que després de tot ells tenien la raó i no es que vulguem 

portar-los a on són nosaltres, si no que anem cap a on estan ells. El nostre objectiu suprem és aconseguir la independència, i mai ens dissociat l'avanç social 

del nacional, donat que són indissociables.

4. Si la "República que farem" era una campanya, amb la seva imatge i instruments específics i ja tenim un resultat en forma de propostes. Per què no la 

tanquem i parlem de "Fem República"? La conceptualitzem com a campanya, té una continuïtat amb l'altre campanya (fases diferents) i entra millor al públic 

objectiu al qual volem arribar. A banda, he revisat dominis d'Internet i ara per ara estan lliures els que fam referència a femrepública, tant, .cat, .com. es, etc. 

Això val poc a nivell econòmic, igual és una oportunitat per bloquejar-los.

5. Ni una referència a que són un partit ètic, sense casos de corrupció. Penso que ho podeu lligar en algun dels tres apartats. La Llei 19/2014 parla de 

transparència, accés a la informació, bon govern, govern obert, participació, etc., crec que això hauria de tenir un lloc específic a l'epígraf 2). Si bé és cert que 

de participació es parla a l'apartat específic dels governs municipals amb cert detall.

14 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 5 32 Presentació

proposo el següent redactats alternatiu:

"... dubte: encara que no s'hagi pogut materialitzar en República Catalana la declaració política d'Independència, l'Estat espanyol ...."

15 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 5 33 Presentació proposo el següent redactats alternatiu: "No hem fet el cim, però el nou camp base ens apropa molt més, hi tornarem ..."

16 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 5 36 Presentació

proposo el següent redactats alternatiu: ¿no hauríem de fer referència a la resta de presos i exiliats? Si voleu no pels noms, però com que després (ja ho és) 

serà pública la ponència, crec que no costaria gaire fer la referència.



17 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 6 16 1.1. a

¿no hauríem de citar, expressament, que són un partit amb vocació feminista? Hi ha una referència a l'apartat 1.1.b, però com aquí també esteu parlant de 

desigualtats.

18 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 8 1a4 2.1. a

Estem immersos en una nova revolució industrial, diuen, la 4.0. Si diem que això fins ara ha ocasionat desigualtats, hauríem de dir que la volem gestionar en 

favor de les persones, però no podem renunciar a la revolució tecnològica (en l'acció de Govern no se'n parla).

19 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 16 12 3.1.a parleu de "tres de fonamentals" i relacioneu "quatre" (quan parleu d'objectius).

20 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 16 25-26 3.1.a

proposo el següent text alternatiu:"... I la realitat és que avui l'independentisme no assoleix la força social representativa necessària, encara, ...". És una 

proposta per no tenir que utilitzar la paraula "poderós", que sí que crec que ho és i no pot ser sinònim de prou representatiu.

21 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 17 15-20 3.1.a

és comprar el discurs dels Comuns: si no canvien les dinàmiques a Espanya no ens en sortirem. Jo crec que s'hauria de canviar per alguna cosa de l'estil "cal 

traçar aliances amb aquelles forces polítiques espanyoles crítiques amb el règim del 78 i els actors europeus més sensibles a la defensa de la democràcia i els 

drets humans. En la mesura que aquestes aliances es vagin enfortint la causa de la República Catalana es trobarà en millors condicions d'esdevenir una 

realitat".

22 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 18 32 3.2.a

nou redactat per aquesta línia per substituir "limitats" i "fins on sigui possible": "Fer servir els diferents espais de sobirania de que disposa el nostre poble per 

a combatre, amb totes les eines disponibles,".

23 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 19 28 3.2.b

nou redactat proposat:

"... siguin més forts, el consens a l'entorn 'de l'oposició' al règim ...". M'ha donat la sensació que al règim li faltava alguna cosa.

24 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 19 48 3.2.2

parleu de "pedra angular", a mi m'agrada més "clau de volta". la frase original acaba a la pàgina 19 línia 1.

L'expressió "pedra angular" tornar a sortir una altra vegada, per si voleu acceptar la modificació.

25 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 29 27-32 4.2 Els dos rols fonamentals no poden quedar com un paràgraf normal, s'han de sagnar i fer-los una entrada de número, punt, lletra, etc., que destaquin.

26 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 30 27-34 4.2.a.1. En relació al contingut ¿no teníem una proposta de crear una Oficina per defensar els drets civils i polítics? ¿Per què no ho diem aquí?

27 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 30 36-43 4.2.a.2.

tot i que en diversos punts parlem de la reversió de les mesures aplicades sota la dictadura del 155 ¿no seria aquí un bon punt per parlar de recuperar les 

competències i funcions d'un organisme com el Diplocat, en el seu apartat específic?

28 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 31 32-40 4.2.a.5

tot i que ja es comenta a la part de govern municipals, ¿no trobeu rellevant parlar aquí de la iniciativa de marcar un mínim de 1.000€? Tot i que ja veig que 

parla del salari mínim català, era per quadrar les dues referències.

29 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 32 23 4.2.a.8

parleu de "Diputacions"; no s'hauria de parlar "dels Governs dels diferents àmbits territorials, també els supramunicipals" penso que és més inclusiu, ja que hi 

ha altres ens supramuicipals (àrees metropolitanes, consells comarcal,) o que actuen de manera coordinada sobre un territori més ampli (mancomunitats, 

consorcis, etc).

30 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 32 4.2.a.8 ¿per què no diem res d'habitatge social? No tenim proposta?

31 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 32 46 4.2.a.10 la "pedra angular", proposo substituir per "clau de volta"

32 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 32 4.2.a.12

Està molt bé, però hem de tenir present la bretxa digital que encara hi és en certs col·lectius (gent gran, temes econòmics, culturals, educatius;. etc.); no ho 

podem obviar si no hi haurà una part de la societat que no podrà participar.

33 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 32 4.2.a.14

Parlem de vies d'altes prestacions. En lloc de la ponència he vist que haguem parlat d'altres alternatives de transport, de mobilitat en general. ¿No tenim un 

model propi de mobilitat, sostenible? La Mobilitat també aplica a l'epígraf següent, quan parlem de descentralització, que no només afecta a les 

administracions, sinó també al disseny de les infraestructures de mobilitat de la ciutadania i dels serveis relacionats amb la mateixa.

34 10/05/2018

JOSEP 

MIQUEL 

SALGADO

BCN-

EIXAMPLE
Barcelona Barcelona Modificació 34 24 4.3

aquí introduïu el tema de la Governança, tal com he dit més amunt tot relacionat amb el contingut de la Llei 19/2014, és una cosa que no es pot agafar de 

manera independent, és Qualitat, transparència, accés a la informació pública, govern obert, bon govern, etc.

48 12/05/2018
Pere Ribó i 

Solé

Clot-

Verneda

Clot-

Verneda
Barcelona Addició 47 31-48 5.2.b

La República ha de constituir una justícia concebuda , més que com a "Poder de l'Estat", com un autèntic servei públic per a la ciutadania (...)

-Una Administració de Justícia ben dotada de recursos;amb una planta adequada i de proximitat,que garanteixin una bona prestació del servei; amb augment 

de professionals (Jutges, Fiscals, i auxiliars), amb un sistema racional i modern d'accés a aquesta tasca pública; millor formats.(...)

-Poder Judicial i Ministeri Fiscal independents; amb fonts de finançament pròpies; amb els quals es garanteixi la plena separació de poders de l'Estat de Dret; 

que, amb norma de rang constitucional, s'autogoverni en un òrgan on hi siguin presents tots els operadors jurídics (professionals independents, Acadèmia, 

Col.legis, Sindicats, Ministeri fiscal,etc); que respongui només davant del Parlament

-Voluntat d'impulsar l'execució penal com a veritable política social; mecanisme que compatibilitzi la satisfacció i rescabalament de les víctimes, i alhora la 

rehabilitació i resocialització dels infractors.

Desterramnt, mitjançant molta pedagogia social, de la idea de l'aplicació de la Justícia com a venjança, o simple mecanisme de control social; major 

coneixement públic de la seva funció primordial:la defensa dels drets i llibertats públics i privats.N48

49 12/05/2018
Pere Ribó i 

Solé

Clot-

Verneda

Clot-

Verneda
Barcelona Addició 19 25-27 3.2.b

(...)L'Independentisme d'esquerres ha de saber establir canals de comunicació  i, quan sigui possible, aliances amb aliances amb totes les forces republicanes i 

d'esquerres de l'Estat (...), com en el de les nacions sense estat oprimides pel règim; amb especial incidència, o fins i tot proposta de col.laboració especial o 

integració en el projecte de Països Catalans, als moviments de territoris on els PPCC hi tinguin especial incidència cultural i socioeconòmica (La Franja - Aragó; 

el Carxe-Múrcia; Andalusia Oriental).



50 12/05/2018
Pere Ribó i 

Solé

Clot-

Verneda

Clot-

Verneda
Barcelona Addició 14-15 47-02 2.2.c

L'establiment d'una nova regulació global sobre el dret d'autodeterminació a l'interior de la Unió Europea, i els criteris i requisits mínimsque haurien de ser 

exigibles als eventuals processos d'ampliació interna (...);establint suports a moviments de reconeixement subestatal (nacions o regions sense estat), per a un 

enfortiment d'una identitat europea plural (Europa dels pobles); amb lapossibilitat de que aquests territoris s'autogestionin, a nivell exterior, en 

confederacions regionals a l'estil de Suïssa, dins d'una UE ampliada interiorment (per exemple, els Països catalans, en una confederació transpirinenca-

mediterrània amb Occitània, Aragó, Còrsega, Sardenya, Múrcia).

51 12/05/2018
Pere Ribó i 

Solé

Clot-

Verneda

Clot-

Verneda
Barcelona Addició 21 36-42 3.4

Text a afegir: "Cal integrar i ser avantguarda en leslluites d'alliberament nacional de tots els poblles, especialmemnt de l'àrea euromediterrània; exportant el 

nostre model cívic, democràtic i pacífic; intensificant les relacions amb moviments extraeuropeus del nostre entorn (amazics del Rif (Marroc) i Kabília (Algèria), 

Kurds, Armenis, etc)."

52 13/05/2018
Mati Duque 

Oliart

Sant Andre 

BCN

Sant Andre 

BCN
Barcelona Addició 52 30 5.3.e

• Incorporar al currículum educatiu/acadèmic la formació en valors de memòria

• Fer esment especial, en actes, currículum acadèmics i publicacions,  del paper de la dona, tant com a víctima directa, com en el seu paper de  víctima 

col·lateral de la repressió patida pels homes.

. EStabliment i creació d'espais i centres de memòria referents a la dictadura franquista

53 13/05/2018
Mati Duque 

Oliart

Sant Andre 

BCN

Sant Andre 

BCN
Barcelona Addició 52 32 5.3.e

• Creació d’una llei de memòria que sigui referent a tot el mon democràtic, i que subsani les mancances i carències que han suposat les diferents lleis 

espanyoles (lleis d’amnistia de 15 d’Octubre de 1977, i llei de Memòria Històrica del 52/2007 del 26 de desembre de 2007, bàsicament.

62 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Modificació Conjunt

en el conjunt del text substituir

"no identitat/no identitari" per "no etnicitat/no ètnic"

63 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Modificació 5 25 Substituir "Catalunya estricta" per "Principat"

64 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Modificació 7 6

No separem els nostres objectius polítics dels procediments que estem disposats a emprar  per a l’obtenció de la sobirania,  afegir , “qualsevol via democràtica 

i no violenta”.

65 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Supressió 7 27 Eliminar" amb el curs general de la història"

66 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Addició 8 3

des de coneixement. Afegir “Es tracta d’una usurpació del públic pel privat, amb la creació d’un capitalisme d’estat, que mitjançant l’acumulació de riquesa i 

l’acaparament del poder polític prostitueix fins i tot el concepte mateix de capitalisme i lliure mercat.”

67 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Addició 8 34

Rere Geostratègica mediterrània: “Aquesta política culta, precisa del valor identitari per tal de no esdevenir submissió a un marc global bombollístic, allunyat 

de la població concreta””

68 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Addició 9 30 Entre factible i malgrat, inserir:, sempre que es dilueixi el vernís jacobí del 15M,

69 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Modificació 10 13

“El catalanisme ja respon de forma majoritària a l’esquema d’una identitat–projecte. Es tracta d’un projecte inclusiu, no ètnic; d’un projecte que es reconeix 

inacabat, d’un procés obert; d’un país en construcció permanent”

 substituir per 

“El catalanisme, en aquesta etapa, ha incorporat  al seu projecte de país un nou allau de població que reforça el   caràcter dinàmic que la construcció del 

subjecte històric català ha tingut sempre, i que forma una de la potes més destacades dels seus trets distintius . Si sempre ha estat la identitat catalana, per 

raons geogràfiques i històriques, producte de les mutacions que les diferents poblacions que  han ocupat el territori han llegat, en aquest moment, el procés 

de canvi sembla més accelerat. Ara bé, es realitza sobre una realitat preexistent que dota a aquests procés de canvi d’un vernís propi. 

Mancada d’identitat, o convertida la Nació en una identitat líquida, no desapareix el subjecte nacional, simplement esdevé un altre, que  ja no serà el previ, 

en bona mesura subsumit en identitats nacionals més amples.”

70 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Modificació 11 3 Després de "caldrà partir de la cultura"  afegir “pròpia, enriquida pels nous aports”

71 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Modificació 11 12

“d’expulsar-ne  Catalunya i veient com una amenaça” substituir per  

“de diluir Catalunya en el relat de la Nació Espanyola, eliminant l’amenaça...”

72 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Modificació 11 42

“Necessita recrear la nació per adaptar-la a la seva diversitat interna” 

substituir per “Necessita reforçar la Nació amb eines d’Estat, per poder respondre de forma inclusiva a la seva diversitat interna”

73 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Supressió 16 19-20 La construcció de la República Catalana no és, contra  el que se sol sostenir de vegades, una qüestió essencialment formal i legal.

74 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Modificació 16 30-43

de “És per tot...” fins a “... a dret a decidir”  substituir per :

“L’independentisme és un projecte amb una majoria social al darrere que s’ha mostrat sòlid i estable en el temps fins el dia d’avui. Hi ha qui qüestiona que 

disposi d’una majoria social.

Però en tot cas, el que si es irrefutable,  és que és el projecte polític socialment més majoritari. I que, ara per ara, cap alternativa política al republicanisme té 

capacitat d’articular majories socials al nostre país.

Ara bé, el que volem fer i com ho volem fer. Que és quelcom que no hem fet mai, i com ho hem de fer no ho ha fet mai ningú. Hem de ser conscients que no 

requereix tan sols una majoria social sinó una hegemonia social. Concepte que va més enllà d’elements estrictament quantitatius. Electoralment i socialment 

aquesta hegemonia es mostra encara esquiva al relat i l’adhesió al projecte republicà. Però el passat 3 d’octubre, malgrat fos per reactivitat i fruit de la 

conjunturalitat, sense adhesió estructural. L’hegemonia social va aparèixer als carrers i places del país a fer costat o tan sols deixant-se liderar, a i pel 

moviment republicà.

És en l'esperit del 3 d'octubre, en el del consens als carrers a l'entorn de la democràcia i l'exercici de la sobirania popular, on creiem que es situa l'hegemonia 

que ens ha de propulsar a l'assoliment de la República Catalana.”

75 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Addició 16 43

“Tota orientació o planificació tàctica i/o estratègica que estableixi o es doti qualsevol dels actors polítics compromesos en l’establiment d’una República 

Catalana, hauria de contemplar no només les seves pròpies prioritats estratègiques, i legítimes, sinó la complementarietat i alineament d’aquestes respecte 

als altres actors dels moviment republicà.”



76 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Modificació 17 3

ERC considera  que no pot renunciar a cap via democràtica i no violenta per a l’assoliment dels seus objectius polítics, i en especial, l’alliberament nacional i la 

construcció de la República Catalana.

77 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Modificació 17 14

de “En el cas...” a “... independència” per:

“En el cas català, la conquesta d'un referèndum pactat, condició insuficient però desitjable per a la independència,”

78 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Addició 21 3

Després de ciutadania. “: es tracta de la construcció d’un nacionalisme cívic, amb uns elements comuns de consens i amb un ventall de manifestacions 

culturals diverses”.

79 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Addició 21 45

“No podem deixar de palesar que la principal feblesa de la societat catalana  en aquests punts és , tot just, la manca d’estat propi per donar resposta eficient a 

aquests reptes.”

80 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Modificació 25 41

de “És absolutament...” fins a línia 42 “... independència”, substituir per : 

“La necessitat d’incidència política en el marc Europeu del projecte republicà, ha de comportar necessàriament una unitat estratègica i d’acció política per 

part dels actors independentistes. I que tingui la seva traducció formal i discursiva en tots els espais i estructures d’incidència i presència europea.”

81 14/05/2018

Manuel 

Pérez 

Nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Addició 35 4.3.b

“Qualsevol marc estratègic que es desenvolupi ha de posar en valor la importància del món local en l’estratègia de construcció i implementació de la 

República. 

Entenent que els actors locals tenen el compromís, i el deure, de bastir les seves estratègies, en el seu sentit ampli, sempre amb l’objectiu de construir els 

màxims consensos i  les majories més amplies possibles.

En funció, això sí, de la seva realitat local particular però sense perdre l’objectiu que aquestes majories tenen sentit en la mesura que ens permetin avançar en 

la consecució de la República”

82 15/05/2018

Francesc 

Aguilar i 

Domenjó

Gràcia Gràcia Barcelona Supressió 41 35 4.5
Maldar sense treva a Catalunya per generar les circumstàncies més favorables per forçar lEstat espanyol a haver d’acceptar una negociació que faci possible 

l’accés de Catalunya a la plena independència i l’efectiva i pacífica articulació democràtica de la República Catalana

83 15/05/2018

Francesc 

Aguilar i 

Domenjó

Gràcia Gràcia Barcelona Supressió 5 32 Presentació Encara no hem estat capaços de fer realitat la República Catalana però l’Estat espanyol està completament deslegitimat a ulls de bona part de la ciutadania.

84 15/05/2018

Francesc 

Aguilar i 

Domenjó

Gràcia Gràcia Barcelona Supressió 16 31 3.1

El resultat final de l’Octubre català, des de la políticament exitosa celebració del referèndum fins a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola i la 

convocatòria, a la seva empara, de

les eleccions del 21D, no s’ha traduït en el naixement de la República Catalana.

87 (1 de 3) 15/05/2018

Francesc 

Aguilar i 

Domenjó

Gràcia Gràcia Barcelona Addició 41 16
Final 4.4.c 

adició 4.4.d

4.4.d Llibertat de conciència en una república laica

Promourem la instauració de la laïcitat com a fonament de l’organització social i política, amb especial èmfasi en la consecució d’un Estat completament laic i 

en la definició d’un projecte per a la construcció política d’una Unió Europea laica. En la defensa de la neutralitat absoluta de l’Estat en qüestions de 

naturalesa religiosa mantindrem especial cura perquè les confessions religioses es mantinguin en l’àmbit de la llei civil general de la república.

Facilitarem la denúncia de la superstició i del frau en general que puguin afectar la salut de les persones o que estiguin dirigides a disminuir o anul·lar la seva 

capacitat de raonament amb l’objectiu de manipular la seva conducta o bé d’apoderar-se de la seva capacitat de decisió. A tal fi proposarem la creació d’un 

marc legal per regular aquestes activitats.

Es derrogaran de tots els acords de col·laboració de la república amb la Santa Seu i les demés confessions religioses, per considerar que vulneren la legislació 

europea, i que són contraris a l’esperit de llibertat i d’igualtat que emana de la Declaració Universal dels Drets de l’Home de 1948 i del Conveni Europeu per a 

la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals de 1950

Treballarem per la creació d’una Carta Europea de la Laïcitat que reculli els fonaments per a la construcció social i política de la Unió Europea en base als 

principis de la laïcitat i la neutralitat religiosa, amb la pretensió que sigui aprovada pels parlaments o els òrgans respectius corresponents i esdevingui un 

referent per a la redacció de la Carta dels Drets dels Ciutadans de l’Unió Europea, amb la voluntat que en el futur pugui ser presentada a l’ONU pel seu 

reconeixement arreu del món.

La incorporació del Registre Oficial d’Institucions Religioses que actualment depèn de la Direcció General d’Assumptes Religiosos del Ministeri de Justícia al 

Registre General d’Associacions de la Conselleria d’Interior de la República per prevenir la possibilitat d’un tracte específic a les confessions religioses que 

pugui comportar privilegis diferents dels que s’atorguin a la resta d’associacions, en virtut únicament de les característiques específiques de les seves activitats 

i en relació proporcional amb la seva contribució al benestar general i al progrés de la societat.  
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Es modificaran la resta de lleis per equiparar els drets de les organitzacions religioses amb els que s’atorguin a la resta d’associacions en virtut únicament de 

les característiques específiques de les seves activitats, i en relació proporcional amb la seva contribució al benestar general i al progrés de la societat, i no per 

la seva condició religiosa; amb especial atenció a suprimir els privilegis específics de qualsevol confessió particular.

Es suprimirà qualsevol aportació de la república a la financiació de les confessions religioses, bé sigui a través d’aportacions directes, via assignació tributària i 

pressupostos de la república, o indirectes, com subvencions encobertes o desgravacions i exempcions fiscals injustificades, tret d’aquelles que, en igualtat de 

condicions amb les demés organitzacions no confessionals, comportin una contrapartida objectiva en benefici del conjunt de la societat que compensi de 

forma equitativa o equiparable a la quantia econòmica aportada, posant especial cura a salvaguardar l’obligació constitucional de la república de mantenir 

una escrupolosa neutralitat religiosa en matèria econòmica. Tota aportació econòmica de la república ha de ser adjudicada a projectes que comportin una 

contrapartida objectiva al conjunt de la societat sense condicionaments religiosos, i mai pel manteniment d’una organització.

En l’ensenyament, es suprimirà qualsevol assignatura de religió o de qualsevol contingut confessional dels programes de l’ensenyament oficial obligatori tant 

a les escoles públiques com a les concertades i a les privades, amb la consegüent supressió de totes les possibles assignatures alternatives a la religió. No es 

poden barrejar els continguts de l’ensenyament oficial obligatori amb creences confessionals partidistes que haurien de ser reservades per a l’àmbit 

estrictament privat de les persones i per tant ser impartides de forma voluntària al marge de l’ensenyament oficial. 

El coneixement històric o cultural de les religions s’hauria d’incloure a les disciplines corresponents en forma de fenòmens històrics o culturals no doctrinaris i 

per tant haurien de ser ensenyats per professors amb la qualificació professional necessària, seleccionats pels mateixos procediments i amb les mateixes 

condicions laborals que la resta del professorat escolar, sense intervenció dels òrgans de cap confessió religiosa en aquest procés. Cal exigir l’ensenyament 

aconfessional als centres concertats independentment de la seva ideologia i al marge que fora de l’horari escolar puguin impartir ensenyaments confessionals 

a aquells qui ho desitgin de forma voluntària.

En qualsevol cas aquest dret s’hauria de fer extensible en igualtat de condicions per a tota convicció filosòfica, ètica, científica i social, i per tant no solament a 

les confessions religioses.

Es suprimirà qualsevol element de culte o ideològic de les aules de les escoles públiques i privades de les dependències on es realitza l’ensenyament oficial 

obligatori, sense objectar que aquests puguin mostrar-se o no en les dependències reservades per a les activitats confessionals que es realitzin voluntàriament 

fora de l’àmbit de l’ensenyament oficial obligatori.
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Quant als espais públics de la república, el principi de laicitat exigeix:

La supressió de tots els símbols religiosos o ideològics exposats a edificis o indrets públics: centres docents, centres militars, hospitals, jutjats, ajuntaments o 

administració en general, que puguin ser susceptibles de trencar el principi de neutralitat ideològica de l’Estat expressat a la Constitució, i de respecte per a 

les conviccions de tots els ciutadans sense distincions.

• La supressió a les cerimònies oficials civils i militars de qualsevol element de culte o simbòlic que pertanyi a confessions religioses o a organitzacions 

ideològiques. Els juraments o promeses de càrrecs públics s’han de realitzar sobre la Constitució o sobre l’ordenament jurídic en virtut del qual han estat 

elegits per representar a tot el poble i que es comprometen a aplicar mentre no sigui modificat pels procediments legalment establerts. L’acció política en 

representació del poble ha de ser neutral confessionalment. Els compromisos espirituals han de romandre dins de l’àmbit privat de cadascú.

• La supressió de tots els espais confessionals de qualsevol religió dels mitjans de comunicació públics, o dels privats que rebin subvencions o estiguin 

finançats amb fons públics. L’associació no s’oposa a la presència de les confessions religioses als mitjans de comunicació públics perquè puguin expressar les 

seves opinions, fins i tot considera legítima la seva presència sempre que sigui en les mateixes condicions que s’atorguin a qualsevol altre col·lectiu social en 

circumstàncies similars, però entén que no pot ser funció de l’Estat promoure una determinada creença ni fer proselitisme a favor de cap confessió religiosa 

concreta.

• L’obligació pels poders civils d’oferir la possibilitat d’efectuar celebracions laiques en un entorn digne per als actes civils més importants de la vida social 

dels ciutadans, com a mínim per a la celebració de naixements o acollida de nous vinguts, per a la celebració de matrimonis o unions civils i pels funerals. En 

condicions físiques i materials, pel que fa a l’aportació de recursos públics, idèntiques a les que s’atorguin a les confessions religioses.

• La revisió del calendari festiu laboral i escolar per tal de reduir l’actual proporció de festes religioses de tal manera que, tot preservant les principals 

tradicions socials, quedin millor representats els valors democràtics sobre els que es fonamenta la nostra societat, procurant adequar preferentment les festes 

oficials a les necessitats de l’activitat productiva, però respectant a l’hora els legítims interessos dels ciutadans pel seu propi descans i benestar.

88 15/05/2018

CARLES 

GIMENO I 

VENTURA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona Addició 9 27 2.1.c

2.1c  linia 27 :  Per això,  encara que els moviments 14M i 15M i el moviment per l'estat propi...

(justificació) :afegir 14M com a referent de lluita entorn retallades! perdua de drets socials ... ( per tal de no permetre jacobinisme mediatitzador exclusiu  de 

15M)

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/410932-la-mani-davui.html

beteve.cat/protesta-unitaria-14-maig-barcelona-retallades/

http://sindicatdestudiants.net/index.php/13-instituts/instituts

89 15/05/2018

CARLES 

GIMENO I 

VENTURA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona Addició 41 36 4.5

CONJUNTAR O ACOMPANYAR  ENLLOC DE FORÇAR 

4.5  darrer paràgraf linia 36 pag 41 substituïr forçar x ajudar o conjuntar, obrir els ulls o altre substantiu d'acompanyament.

acompanyar en aplicar els drets humans

158 15/05/2018

ERNEST 

PRADES 

FIGUERAS

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona Addició 38 48 4.4.a

La creació d'una Fundació de la República podria vehicular les aportacions de la ciutadania destinades a fins solidaris o d'implantació de les estructures de la 

nació al exterior.

164 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona supressió 6 19 -20 1.1.a

Supressió del text: Ser d’esquerres determina el nucli ètic de les nostres concepcions i actuacions. Fixa la nostra voluntat de servir la majoria i el nostre lligam 

amb la gent senzilla i humil, que donen sentit global a la nostra intervenció política.



165 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona supressió 9 16 2.1.b Buscar alternativa a: PATRICIAT BARCELONÍ

166 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona supressió 10 14 - 15 2.1.d

Es tracta d’un projecte inclusiu,no ètnic; d’un projecte que es reconeix inacabat,

Modificació: Es tracta d’un projecte inclusiu que es reconeix inacabat.

169 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona Addició 12 16 2.1.f

2.1.f La cultura com a punt de partida 

Modificació: 2.1. f  El feminisme en el centre de l'agenda política republicana (escriure paràgraf)

170 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona supressió 12 16 2.1.f

Modificació i Addició: títol i contigut del punt 2.1.f com El feminisme en el centre de l'agenda política republicana (escriure paràgraf)

Modificació: Denominar 2.1.f La cultura com a punt de partida com punt 2.1. g

171 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona Addició 17 2 a 3 3.1.a Afegir guió

172 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona Addició 20 2 3.2.c

... més sectors socials al projecte de la República catalana. En aquest sentit es va aprovar el Pla d’Igualtat per aconseguir la incorporació de dones en ERC i ser 

referents en polítiques feministes. És necessari que Esquerra Republicana ...

173 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona Addició 20 5  a 7 3.2.c

.. I que esdevingui el partit de referència principal tan de l’independentisme com dels moviments socials progressistes i feministes, no només a les zones on ja 

és fort...

174 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona Addició 30 20 4.2 4) Assegurar la transversalitat de les polítiques de gènere en tota l’acció de govern.

175 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona Addició 34 46-47 4.3.a Definir la igualtat de gènere (segons conceptes línies 35-36)

176 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona Addició 36 19 4.3.c

Afegir:

- Promoció de polítiques feministas i d'igualtat de genere.

177 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona

Supressió / 

Modificació
15 44-46 3.1

Tampoc no és habitual que un moviment social aconsegueixi, en un país del Primer Món, que tant la ciutadania corrent com les seves elits polítiques estiguin 

disposats a córrer riscos vitals de primera magnitud en defensa d’una causa política.

Modificar per: 

Tampoc no és habitual que un moviment social aconsegueixi, en un país del Primer Món, que tant la ciutadania com els seus representants polítics estiguin 

disposats a córrer riscos vitals de primera magnitud en defensa d’una causa política.

178 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona Addició 16 30 3.1.a

És per tot això que cal entendre que obtenir la majoria social d’un país significa alguna cosa més que detenir una simple majoria a una càmera parlamentària.

Modificar: detenir per mantenir

179 16/05/2018

Natalia 

García 

Gómez

Sant Andreu
Sant Andre 

BCN
Barcelona Modificació 1 a 54

REVISIÓ DEL LLENGUATGE LA PONÈNCIA AMB MIRADA DE GÈNERE

REVISIÓ DE LA PONÈNCIA AMB MIRADA FEMINISTA TRANSVERSAL

180 16/05/2018

Núria 

Mateo 

Martínez

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 12 15 2.1.g 2.1.g El feminisme en el centre de l'agenda política republicana

181 16/05/2018

Núria 

Mateo 

Martínez

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 17 24 3.1.a

Afegir un guió

- Construir República significa tenir en compte les dones. Els països més avançats son els que tenen els indicadors de participació de les dones en l’àmbit 

públic i privat més alts. Les condicions actuals de desigualtat entre homes i dones provoquen una gran pèrdua de talent, invisibilització i menysteniment de 

l’activitat (laboral, de cures, cultural, intel·lectuals, etc..) i fa que moltes dones visquin en inferioritat de condicions. Tanmateix observem que desprès dels 

darrers esdeveniments polítics en el nostre país i l’impuls de les noves generacions al feminisme determina la tendència de que moltes dones s’incorporin a la 

política i/o considerin la política con un instrument de transformació de les seves vides i de reconeixement dels seus drets. La República catalana  ha de ser un 

referent per a totes les dones i considerar-la com l’eina que té com a objectiu el canvi amb polítiques feministes estructurals.

182 16/05/2018

Núria 

Mateo 

Martínez

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 20 2 3.2.c

Incorporar cada cop més sectors socials al projecte de la República catalana. En aquest sentit es va aprovar el Pla d’Igualtat per aconseguir la incorporació de 

dones en ERC i ser referents en polítiques feministes. Cal que Esquerra...

183 16/05/2018

Núria 

Mateo 

Martínez

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 20 6 3.2.c

I que esdevingui el partit de referència principal tan de l’independentisme com dels moviments socials progressistes i feministes, no només a les zones on ja és 

fort...

184 16/05/2018

Núria 

Mateo 

Martínez

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 30 20 4.2 4) assegurar la transversalitat de les polítiques de gènere en tota l’acció de govern.

185 16/05/2018

Núria 

Mateo 

Martínez

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 34 47 4.3.a Definir la igualtat de gènere

186 16/05/2018

Núria 

Mateo 

Martínez

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 1 a 54

Modificació general :

REVISIÓ DEL LLENGUATGE LA PONÈNCIA AMB MIRADA DE GÈNERE

REVISIÓ DE LA PONÈNCIA AMB MIRADA FEMINISTA TRANSVERSAL



188 16/05/2018

Rafel 

Castellanos 

Llorenç

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona supressió 12 9 2.1.e

Supressió de «però no és identitari»

Text original:

Per això el projecte d’aquest republicanisme no és nacionalista sinó nacional; té una identitat composta que caldrà anar definint col·lectivament, però no és 

identitari; i es reconeix permanentment obert, permeable i inacabat.

Text esmenat:

Per això el projecte d’aquest republicanisme no és nacionalista sinó nacional; té una identitat composta que caldrà anar definint col·lectivament,  i es 

reconeix permanentment obert, permeable i inacabat.

Justificació:

Identificar el nostre republicanisme com «no identitari» té el risc d'interpretar-se negativament, com un projecte desdibuixat, no vinculat a la cultura catalana 

com a nucli cohesionador. La mateixa ponència a la pàgina 21 ln 1 i 2 té la necessitat de matisar la idea de la manera següent: «La República catalana que 

volem no serà en cap cas identitària en un sentit fort», com si es reconegués que la República catalana es pogués considerar que en certa manera fos 

identitària.

189 16/05/2018

Rafel 

Castellanos 

Llorenç

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Modificació 12 28 2.1.f

Substitució de «però no identitari» per «i inclusiu»

Text original:

Per tots aquests factors —projecte nacional obert però no identitari

Text esmenat:

Per tots aquests factors —projecte nacional obert i inclusiu

La mateixa justificació que l'esmena 01.

190 16/05/2018

Rafel 

Castellanos 

Llorenç

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 16 2 3.1

Afegir-hi la paraula «il·legal»

Text original:

...fins a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola...

Text esmenat:

...fins a l'aplicació il·legal  de l'article 155 de la Constitució espanyola...

Justificació:

Es vol destacar que la manera com s'ha aplicat l'article 155 és il·legal. També es podria dir anticonstitucional.

191 16/05/2018

Rafel 

Castellanos 

Llorenç

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 18 44 3.2.a

Afegir dos paràgrafs al final del punt 3.2.a

- Denunciar i deslegitimar els abusos del PP començant per l'aplicació il·legal de l'article 155 i continuant per les irregularitats dels procediments judicials en 

els informes policials, les peticions de la fiscalia i les decisions dels jutges, l'aplicació injustificada de la presó preventiva i la detenció a molta distància de lloc 

de residència, també injustificada, amb la finalitat de dificultar la repetició d'aquests abusos i irregularitats.

- Denunciar la il·legalitat del Govern espanyol per no permetre un referèndum d'autodeterminació, tot i que hi està obligat perquè el Regne d'Espanya ha 

ratificat la Carta de les Nacions Unides que en el seu article 1.2 el reconeix, i tenint en compte que aquesta Carta preval sobre la constitució espanyola, segons 

el seu article 96, amb la finalitat d'enfortir els arguments en defensa del referèndum del dia 1 d'octubre. 

Justificació:

L'esmena es refereix a punts que també enforteixen el país perquè dificulten la repetició de les aplicacions il·legals i debiliten la consideració il·legal del 

referèndum, un dels arguments del govern del PP per justificar les imputacions pels fets de l'1 d'octubre.

Alfred de Zayas, relator de l'ONU, en una entrevista explica el tema del referèndum:  http://elmon.cat/politica/zayas-hi-ha-conspiracio-silenci-contra-

catalunya-part-brusselles-lonu

192 16/05/2018

Rafel 

Castellanos 

Llorenç

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Modificació 20 9 3.2.c

Modificació del paràgraf que va de la línia 9 a la 15.

(afegint a partir de la segona línia «també amb la necessària intervenció internacional» i canviant «dialogui d'una vegada» amb «es vegi obligat a dialogar» 

i afegint al final del paràgraf unes ratlles sobre una declaració d'independència si el govern espanyol finalment no deixa cap més sortida).

Text esmenat 

Aquesta progressiva acumulació de forces, i el progressiu debilitament del règim del 78, ha d'anar encaminada a aconseguir, també amb la necessària 

intervenció  internacional, que el govern de Madrid es vegi obligat a dialogar amb el sobiranisme de cara a assolir una sortida a l’escocesa pel conflicte polític 

català. Com més dèbil sigui el règim del 78, i com més fortes siguin les forces crítiques amb el règim (dins i fora de l’Estat), més a prop estarem d’aquesta 

solució. La creació de la República Catalana serà necessàriament fruit d’un procés multilateral, i la ruptura amb el règim del 78 no es produirà per un 

trencament sobtat, sinó més aviat per fatiga de materials, gradual però constant; de cara a treballar-la, les virtuts més importants seran la paciència, el 

coratge, la constància, la resistència i la visió a llarg termini. Si davant un tancament persistent del govern espanyol, no és possible un referèndum 

d'autodeterminació, no es pot descartar una declaració d'independència, que convindria que complís les condicions que consten en l'opinió positiva del 

Tribunal de Justícia de l'Haia del 22 de juliol del 2010 sobre la declaració unilateral d'independència de Kosovo.

Justificació:

La ponència no explicita prou clarament la previsible dificultat del diàleg amb Madrid.  L'estratègia és més creïble destacant la necessitat de la intervenció 

internacional i explicitant que el govern de Madrid es vegi obligat a dialogar. També s'ha de preveure una declaració d'independència amb possibilitats de ser 

reconeguda internacionalment, que no cal anomenar «unilateral» perquè la part més unilateral seria l'estat espanyol que s'hauria tancat sempre al diàleg.



193 16/05/2018

Rafel 

Castellanos 

Llorenç

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 26 2
capítol 4 Fer 

República

Afegir una introducció al capítol 4:

Introducció

Aquest capítol explica com fer república ara des d'un govern autonòmic i en diferents àmbits: des dels parlaments, des del Govern, des dels ajuntaments i des 

de la ciutadania. La descripció no pretén ser exhaustiva i només es descriuen alguns àmbits a títol d'exemple.

Des del marc autonòmic es tracta d'actuar de tal manera que s'aconsegueixin dos objectius bàsics: conquerir espais de sobirania que prefigurin la República 

que volem i, al mateix temps, consolidar tots els elements polítics i socials que ens calen per poder aconseguir la independència.

Justificació:

L'esmena vol explicar el sentit de les propostes en el marc autonòmic i el seu lligam amb la consecució de la independència.

194 16/05/2018

Rafel 

Castellanos 

Llorenç

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 27 35 4.1.b

Afegir la frase « per exemple una sortida a l'escocesa amb la necessària intervenció internacional» al final de la frase que va de la línia 35 a la 37.

Text esmenat 

Insistir en la necessitat de diàleg i d’una resolució pacífica, democràtica i negociada del conflicte. Esquerra Republicana, i malgrat el patiment que estan 

generant les polítiques repressores de l’Estat, es manté ferma en l’oferta de diàleg i en la necessitat de negociar de manera multilateral una resolució pactada 

a la situació política, per exemple una sortida a l'escocesa amb la necessària intervenció internacional.

Justificació:

Sense aquest afegitó, la negociació multilateral és poc precisa i pot semblar insuficient per obligar el govern de Madrid a negociar.

201 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Modificació Revisió transversal de la ponència amb mirada feminista

202 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Modificació Revisió transversal de la ponència amb mirada feminista

203 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Modificació 12 15 2.1 2.1.g. El feminisme en el centre de l'agenda política republicana (escriure paràgraf)

204 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 17 24 3.1.a

Afegir guió

- Construir República significa tenir en compte les dones. El països més avançats són els que tenen el indicadors de participació de les dones en l'àmbit públic i 

privat més alts. Les condicions actuals de desigualtat entre homes i dones provoquen una gran pèrdua de talent, invisivilització i menysteniment de l'activitat 

(laboral, de cures, cultural, intel·lectual, etc...) i fa que moltes dones visquin en inferioritat de condiciones. Tanmateix observem que desprès dels darrers 

esdeveniments polítics en el nostre país i l'impuls de les noves generacions al feminisme determina la tendència de que moltes dones s'incorporin a la política 

i/o la considerin com un instrument de transformació de les seves vides i de reconeixement dels seus drets. La República catalana ha de ser un referent per a 

totes les dones i considerar-la com l'eina que té com objectiu el canvi amb polítiques feministes estructurals.

205 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 20 2 3.2.c

Incorporar cada vegada més sector socials al projecte de República catalana....

"En aquest sentit es va aprovar el Pla d'Igualtat d'ERC que vol ser l'instrument per aconseguir la incorporació de dones en Esquerra Republicana i convertir-nos 

en referent de les polítiques feministes en Catalunya".

... Cal que Esquerra.....

206 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 20 6 3.2.c
I que esdevingui el partit de referència principal tan de l'independentisme com dels moviments socials progressistes "i feministes", no només a les zones on ja 

es fort.....

207 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 30 20 4.2 Afegir apartat 4) assegurar la transversalitat de les polítiques de gènere en tota l'acció de govern.

208 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 34 47 4.3.a Definir Igualtat de Gènere

209 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Modificació 36 14 4.3.c

es basen en tres principis d'actuació

per

es basen en quatre principis d'actuació

210 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 36 19 4.3.c
Afegir

- Igualtat de gènere

211 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 31 40 4.2.a.5 3) Assegurar l’acompliment de la Igualtat salarial entre homes i dones

212 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona
Addició / 

Modificació
33 7 4.2.a.10

Tanmateix l’escola catalana ha d’impulsar la formació en Igualtat de Gènere per tal d’assegurar la igualtat entre homes i dones, l’apoderament de les nenes i 

l’aprenentatge de l’autonomia personal i autocura de tot l’alumnat.

213 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 21 6 3.3.a bones polítiques públiques en tots els camps del benestar social, "els serveis socials", .... la cultura, l'urbanisme....



214 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 34 12 4.2.a

4.2.a.16. Un model de Serveis Socials per a la inclusió i la cohesió social

Els Serveis Socials de la República catalana han de tenir l'objectiu d'acompanyar a les persones al llarg de la seva vida perquè puguin gaudir de la màxima 

autonomia personal i d'un entorn social i comunitari encaminats a lluitar contra l'aïllament i promoure les relacions socials.

Per tal de garantir l'atenció i promoció de les persones, grups i/o comunitats els serveis socials treballaran de forma coordinada amb els altres àmbits del 

benestar social, educació, salut, prestacions, habitatge, etc... per tal d'abordar la seva intervenció de forma integral.

La República catalana haurà de desenvolupar la quarta pota de l'Estat de Benestar per arribar, com a mínim, als estàndards europeus i garantir els drets 

socials de tots i totes els/les catalans/es.

237 16/05/2018

Mercè 

Maduell 

Cavallé

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Modificació 8 12 2.1.a

Modificació del paràgraf que va de la línia 12 a la 19, canviant la frase 

«pels algoritmes que filtren les nostres recerques i ens ubiquen dins de bombolles redundants i confortables,» per la frase «per la manipulació informativa»

i suprimint la frase: «També són i seran peça clau de les augmenta l’envelliment de la població occidental, exercint una enorme pressió sobre els sistemes 

assistencials i les pensions, i els joves veuen retardada una emancipació plena d’obstacles i de difícil satisfacció»

Text esmenat

En el nou ecosistema polític, condicionat per les noves formes de connectivitat i de circulació de la informació, i la preponderància creixent de la fragmentació 

social afavorida per la manipulació informativa, hi proliferen els populismes. Els nous dispositius de connexió i d’accés a la informació i als continguts 

audiovisuals han estat i seran encara més el principal factor de canvi de les formes de vida i de les relacions socials, particularment de la generació més jove. 

Ens enfrontem, doncs, a grans reptes. Però disposem, alhora, de molts instruments que els poden convertir en oportunitats, si disposem dels projectes polítics 

transformadors adequats i de la determinació de fer-los efectius. 

Justificació

L'esmena té la finalitat de facilitar la lectura del text.

238 16/05/2018

manuel 

pérez 

nespereira

Sants-

Montjuïc

Sants-

Montjuïc
Barcelona addició 24 3

a continuació línia 3 afegir:

En bona mesura, l’Estat ha respost palesant el què, sovint, es desqualificava amb el nom d’eslògan. Catalunya ha sentit a les carns dels seus ciutadans l’estat 

d’ocupació al que està sotmès.

Les manifestacions del monarca espanyol, justificant la repressió i amenaçant-hi amb més,  va deslegitimar definitivament la monarquia hereva del 

franquisme davant una part important, si no majoritària, de la població catalana, i d’una part de la ciutadania espanyola, tot i que en aquest segon cas 

sembla que de caire residual.

A partir d’aquesta constatació, la búsqueda en els rengles republicans d’esquerres espanyols pot ser una via de lluita contra la repressió, però que en cap cas 

pot quedar subordinada a les estratègies, els ritmes i els projectes d’aquests grups.

239 16/05/2018

Marina 

Sánchez 

Casanovas

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona addició 34 12 4.2.a

4.2.a.16. Un model de Serveis Socials per a la inclusió i la cohesió social

Els Serveis Socials de la República catalana han de tenir l'objectiu d'acompanyar a les persones al llarg de la seva vida perquè puguin gaudir de la màxima 

autonomia personal i d'un entorn social i comunitari encaminats a lluitar contra l'aïllament i promoure les relacions socials.

Per tal de garantir l'atenció i promoció de les persones, grups i/o comunitats els serveis socials treballaran de forma coordinada amb els altres àmbits del 

benestar social, educació, salut, prestacions, habitatge, etc... per tal d'abordar la seva intervenció de forma integral.

La República catalana haurà de desenvolupar la quarta pota de l'Estat de Benestar per arribar, com a mínim, als estàndards europeus i garantir els drets 

socials de tots i totes els/les catalans/es.

240 16/05/2018

Glòria 

Garcia de la 

Casa

Gràcia Gràcia Barcelona addició 34 12 4.2.a

4.2.a.16. Un model de Serveis Socials per a la inclusió i la cohesió social

Els Serveis Socials de la República catalana han de tenir l'objectiu d'acompanyar a les persones al llarg de la seva vida perquè puguin gaudir de la màxima 

autonomia personal i d'un entorn social i comunitari encaminats a lluitar contra l'aïllament i promoure les relacions socials.

Per tal de garantir l'atenció i promoció de les persones, grups i/o comunitats els serveis socials treballaran de forma coordinada amb els altres àmbits del 

benestar social, educació, salut, prestacions, habitatge, etc... per tal d'abordar la seva intervenció de forma integral.

La República catalana haurà de desenvolupar la quarta pota de l'Estat de Benestar per arribar, com a mínim, als estàndards europeus i garantir els drets 

socials de tots i totes els/les catalans/es.

242 16/05/2018

Glòria 

Garcia de la 

Casa

Gràcia Gràcia Barcelona addició 14 47 2.2.c ... regulació global i exigències de compliment per part dels Estats

243 16/05/2018

Glòria 

Garcia de la 

Casa

Gràcia Gràcia Barcelona addició 6 33 1.1.b
El compromís que assumim amb la igualtat de gènere parteix del reconeixement absolut del dret a les persones a triar la seva condició i requereux d'un treball 

permanent contra les discriminacions i les agressions masclistes en totes les seves formes.

244 16/05/2018

Glòria 

Garcia de la 

Casa

Gràcia Gràcia Barcelona addició 9 5 2.1.b
... dels serveis públics, de sanitat o d'ensenyament.

(afegit: coma)

245 16/05/2018

Glòria 

Garcia de la 

Casa

Gràcia Gràcia Barcelona addició 10 30 2.1.d ... L'economia, la cultura i la llengua.



246 16/05/2018

Glòria 

Garcia de la 

Casa

Gràcia Gràcia Barcelona
addició/ 

supressió
11 18 2.1.e que ha de sr eixamplada i aprofundida  (per obvi)

247 16/05/2018

Glòria 

Garcia de la 

Casa

Gràcia Gràcia Barcelona addició 12 13 2.1.e ..., Impregnant tots els nivells de l'Administració i les Institucions per tal de no ser elements de bloqueig de la proximitat necessària

248 16/05/2018

Glòria 

Garcia de la 

Casa

Gràcia Gràcia Barcelona addició 13 42 2.2.a ... Eslovènia, Espanya.

249 16/05/2018

Glòria 

Garcia de la 

Casa

Gràcia Gràcia Barcelona addició 14 35 2.2.c ... o nova consideració, sobre la base recíproca del compliment  d'unes garanties explícites

250 16/05/2018

Glòria 

Garcia de la 

Casa

Gràcia Gràcia Barcelona addició 15 23 2.2.c

Definir de forma explícita el posicionament respecte el contingut i els efectes del Acords de lliure comerç que puguin ser acceptables, així com les mesures de 

garantia de compliment, i el control per part de les institucions i la ciutadania. 

Determinació d'instruments de consulta i participació, com ara Referèndums, en la presa de decisió final (en la forma que siguin)  de totes aquelles qüestions 

que afectin o puguin afectar els àmbits essencials de la vida de les persones: salut, seguretat social,  medi ambient, producció i consum  alimentari, 

ensenyament, habitatge, serveis socials, treball, ... 

En un termini breu de temps, abans de les properes eleccions, s'acordarà  internament  els termes d'aquest posicionament, cosa per la qual cal un procés de 

formació interna, debat i resolució amb la participació de tothom.

251 16/05/2018

Glòria 

Garcia de la 

Casa

Gràcia Gràcia Barcelona addició 16 19 3.1.a

Ja que el punt 3.1.a planteja una reflexió al voltant de quatre apartats, caldria una modificació del text que segueix i desenvolupa el contingut d’aquests, 

també en quatre punts, a fi i efecte d’ordenar-ho i fer-ho més entenedor. 

Alhora, s’elimina el paràgraf des del punt de la fila 24 fins al de la fila 29.

Es proposa el text següent a partir de la fila 19: 

1.La construcció de la República Catalana no és, contra el que se sol sostenir de vegades, una qüestió essencialment formal i legal. Des d’aquest punt de vista, 

cal anar més enllà de formulacions com «full de ruta»  que han servit per una fase anterior. 

És per tot això que cal entendre que obtenir la majoria social d’un país significa alguna cosa més que tenir una simple majoria a una càmera parlamentària. I 

això no significa, naturalment, que el moviment independentista no hagi de valorar com un èxit extraordinari el fet d’haver passat en menys d’una dècada del 

30 per cent dels escons del Parlament de Catalunya al 51 per cent. En realitat, es tracta d’utilitzar el potencial polític que ens dona aquesta significativa 

majoria parlamentària com a trampolí per propulsar-nos cap a la plena majoria social. Una majoria social, tot sigui dit de passada, que no pot ser ni exigua ni 

efímera. Crear la República Catalana, sigui quina sigui l’actitud de l’Estat espanyol sobre aquesta qüestió, no és una decisió legislativa ordinària, sinó la 

decisió política més important que pot prendre un país. Especialment quan l’ha de prendre de manera cívica, pacífica i democràtica

2. Cal recobrar sinergies i complicitats amb aquells sectors que, favorables als principis democràtics i a l’exercici real del dret a decidir, no han volgut acabar-se 

de comprometre amb la nostra estratègia per obtenir la República Catalana, sense renunciar però a l’acció ni principis que ens acostin a la completa formació 

d’un Estat legítim i reconegut internacionalment,. Ara, quan la reacció repressiva de l’Estat espanyol ha imposat la necessitat d’una resposta àmplia més enllà 

dels rengles estrictes de l’independentisme, la vitalitat i la capacitat de col·laboració de les forces democràtiques del nostre país estan demostrant de nou les 

seves grans possibilitats.

252 16/05/2018

Glòria 

Garcia de la 

Casa

Gràcia Gràcia Barcelona addició 16 19 3.1.a

És a partir de la unitat dels demòcrates que les forces partidàries de la República camins per acabar adherint-hi seran molt diferents dels que ha seguit 

històricament la militància independentista més mobilitzadapodran impulsar de manera efectiva l’exercici del dret a decidir. 

3) Cal aprofundir i potenciar aquells aspectes de la nostra proposta política que ens permeten connectar amb més facilitat amb l’heterogeneïtat social que 

caracteritza la Catalunya d’avui. El nostre patriotisme és cívic i republicà i, en conseqüència, ha d’acceptar amb naturalitat i sense escarafalls de cap mena que 

els graus d’adhesió al projecte de construcció de la República Catalana seran encara força desiguals en segons quins àmbits i que els camins per acabar 

adherint-hi seran molt diferents dels que ha seguit històricament la militància independentista més mobilitzada. 

4) Cal començar a entendre que el procés cap a la República Catalana serà clarament multilateral, des del punt de vista social, econòmic, polític i institucional. 

Cal, doncs, anar més enllà del debat, binari,  a vegades estèril i contraproduent, de la unilateralitat versus bilateralitat. I és que els processos de canvi profund 

són necessàriament multilaterals. No és només que impliquin, en algun moment, algun tipus de negociació entre els independentistes i l’estat matriu,

sinó que ambdós actors són internament plurals i, alhora, estan envoltats d’una altra multiplicitat d’actors (altres estats, organitzacions internacionals, 

empreses, sindicats...). 

Tot plegat fa que els actes unilaterals per part del  moviment independentista siguin només una petita part d’una dinàmica molt més complexa. Perquè els 

canvis profunds es portin a terme, els actors que els promouen necessàriament han de començar a actuar sense esperar

que aquells que no desitgen els canvis s’hi avinguin, però igualment cal deixar una porta clarament oberta a la interlocució amb l’altra part o amb actors que 

hi siguin propers. I també cal cercar el suport de tercers actors que puguin desbloquejar les situacions d’impàs i contenir els excessos de les parts (sobretot de 

la part poderosa).

En el cas català, la conquesta del dret a decidir, condició insuficient però imprescindible per a la independència, arribarà, a més de per la mobilització d’una 

àmplia majoria de la nostra societat, pel suport de les forces democràtiques d’arreu de l’Estat espanyol crítiques amb el règim del 78 i els actors europeus més 

sensibles a la defensa de la democràcia i els drets humans, per als quals cal mantenir les portes del diàleg i la negocició obertes, sense que el fet es constitueixi 

en la condició sine qua non per avançar. 

I finalment, cal establir sinergies amb aquelles forces polítiques, socials i sindicals que al País Valencià, a les Illes Balears i a la Catalunya Nord coincideixin 

amb els nostres principis democràtics i que permetin ampliar la base sobiranista, també, en aquests territoris.
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(Continuació 

 del text)

I finalment, cal establir sinergies amb aquelles forces polítiques, socials i sindicals que al País Valencià, a les Illes Balears i a la Catalunya Nord coincideixin 

amb els nostres principis democràtics i que permetin ampliar la base sobiranista, també, en aquests territoris
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Cal tenir en compte una sèrie de factors adversos i una certa autocrítica, fer l'anàlisi i valoració pertinent i adoptar mesures per a superar-los. Entre ells: 

1) No se sap quin percentatge de la societat catalana va donar suport a la independència en el Referèndum de l'1-O  ja que senzillament,  van ser furtades 

centenars d'urnes, l'estat va fer ús de la repressió violenta i va interferir en el  procés de votació telemàtica  durant tot el matí, cosa que cal evidenciar per 

respecte a tota la ciutadania que era a les cues i que volien votar si o no indistintament. 

2) Des de molt abans, l'estat  havia iniciat un procés repressiu, va intervenir els comptes de la Generalitat i  va seguir utilitzant el poder judicial contra el 

Govern legítim, la Mesa del Parlament i els líders de la societat civil i  tot el teixit social.  No podem obviar les persones preses i exiliades, les encausades i 

represaliades, així com el patiment de llurs famílies i el menysteniment cap a la societat  catalana.  Aquesta és la resposta de l'estat espanyol que no ha tingut 

mai un gest per seure a parlar o voluntat per  resoldre el conflicte, ni menys encara,  reconèixer el poble català com a sobirà per a decidir amb l'ús d'una eina 

com un referèndum. Tampoc ha atès les ofertes de tercers per a iniciar unan negociació. No tenim doncs un interlocutor i quan parla ho fa amb l'ús de la força 

i  l'amenaça, amb el trencament  de la separació de poders o amb l'abús de poder en conjunció amb els poders econòmics i financers intentant la  destrucció 

de la dinàmica econòmica del nostre país. 

3) La incapacitat inicial de bona part del moviment independentista per a entendre les demandes de la classe treballadora; la dependència de les 

organitzacions sindicals majoritàries no sols de les seves jerarquies orgàniques, sinó dels compromisos de manteniment de les seves estructures amb el poder 

polític (subvencions, alliberacions, pertinença a consells d'administració), cosa que ha refermat el desprestigi  sindical i per tant, la llunyania de bona part de 

la societat, ha fet que la confluència no s'hagi produït en tot el procés. Quan CCOO i UGT han gosat resituar-se parcialment  i temporalment en algun escenari, 

han tingut una forta contestació interna apel·lant a la transversalitat i rebuig extern per desconfiança de tanta absència i silenci. Altres sindicats com la CGT 

de Catalunya, tampoc ha donat una resposta satisfactòria a parer de la majoria social sobiranista; per altres causes, l'absència ha estat la tònica tot i que s'ha 

fet intents de diàleg des de diferents sectors del moviment independentista., I per últim, sindicats minoritaris però d'adscripció nacional com el CSC, USTEC-

CATAC, CAT, són els que ens han acompanyat en  l'acció i el pensament. Com diem però, són minoritaris, cosa que caldrà tenir en compte des de les nostres 

posicions a l'hora de donar suport i alè
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a les seves causes, que són les nostres. És cert que en un procés d'alliberament nacional és indispensable la classe treballadora, per això cal acompanyar i 

trencar tot obstacle a la consecució dels drets socials i laborals, cosa que ha de ser prioritària pel nostre govern. 

4) Un altre factor a tenir en compte és L'aposta per la desinformació i la tergiversació de la naturalesa i els objectius del republicanisme i l'independentisme 

que han fet una bona part de mitjans de comunicació presents a Catalunya. 

5) l'oposició dels poders econòmics i financers  a la República catalana, les aliances globals que mantenen amb les grans institucions  mundials  i 

l'empoderament que suposa el reconeixement de les seves influències. 

6) Les relacions de força que enquest moment canvien a l'estat espanyol, on es desfà una dreta corrupta i centralista  que dona pas a una ultradreta que es 

visualitza violenta en el gest i la paraula i desenfrenada en l'atac cap a les identitats i  les toleràncies, mancada de respecte pels valors  democràtics, que sols 

reconeixen en interès propi. Aixó, unit a a la descomposició de l'esquerra tradicional, incapaç de veure la perspectiva futura del seu propi país i establir 

aliances en favor dela ciutadania alhora que no incorpora cap canvi substancial en el seu relat que el faci mereixedor d'espeança. N tant sols la nova esquerra 

espanyola -Podemos- es capaç de fer un discurs honest amb ella mateixa, cercant sols missatges que aportin vots de zones d'Espanya que els permetin 

governar algún dia. No es plantegen l'enderrocament del règim del 78, i per tant, no són aliats immediats tal com han demostrat fins ara. Els seus a Catalunya 

s'han situat com a observadors privilegiats del procés. De moment la incoherència nacional els resta crèdit social, però  sols passa en el sector independentista 

i una part de la ciutadania que no beu la font del relat polític. 

7) La paràlisi institucional i de govern creada per l'ilegítima aplicació de l'art 155 que caldrà recuperar.

8) La posició dominant de l'estat en el control dels ingressos.

9) La posició també dominant de l'estat quant que posseïdor de l'estructura diplomàtica

10) la intervenció del cos de mossos d'esquadra per part de l'estat
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Construir República significa tenir en compte les dones. Els països més avançats son els que tenen els indicadors de participació de les dones en l’àmbit públic 

i privat més alts. Les condicions actuals de desigualtat entre homes i dones provoquen una gran pèrdua de talent, invisibilització i menysteniment de 

l’activitat (laboral, de cures, cultural, intel·lectuals, etc..) i fa que moltes dones visquin en inferioritat de condicions. Tanmateix observem que desprès dels 

darrers esdeveniments polítics en el nostre país i l’impuls de les noves generacions al feminisme determina la tendència de que moltes dones s’incorporin a la 

política i/o considerin la política con un instrument de transformació de les seves vides i de reconeixement dels seus drets. La República catalana ha de ser un 

referent per a totes les dones i considerar-la com l’eina que té com a objectiu el canvi amb polítiques feministes estructurals.
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Incorporar cada cop més sectors socials al projecte de la República catalana. En aquest sentit es va aprovar el Pla d’Igualtat per aconseguir la incorporació de 

dones en ERC i ser referents en polítiques feministes. Cal que Esquerra...
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I que esdevingui el partit de referència principal tan de l’independentisme com dels moviments socials progressistes i feministes, no només a les zones on ja és 

fort...
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Mesures estratègiques contra les desigualtats: 

Haurien d'explicar-se aquí. 

IDEES

En renda

en accés al treball digne

en accés a l'ensenyament públic, als estudis i la formació de qualitat (guarderies a universitats)

en l'accés a les autopistes i vies (sense peatges)

en l'accés a la salut pública, els seus equipaments i professionals

en accés a recursos o infraestructures per a dependències,  públiques

promovent serveis públics de qualitat, gestionats amb control institucional i veïnal

en la protecció de la ramaderia i  de la pagesia del país i de la seva producció ecològica, amb respecte al medi

en la promoció i foment públics d'energies alternatives respectuoses amb el medi i el consum responsable.

...
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IDEES

Per despullar règim 78, fermesa en mantenir els resultats del referèndum i els electorals que no volen reconèixer. Unitat amb les organitzacions i entitats 

cíviques així com moviments socials, culturals i de tot àmbit que defensin la república independent progressista (no dic  d'esquerres perquè perdem tot 

l'àmbit de JxC o pdcat)

La denuncia de la repressió tal com es planteja s'ha de fer igualment,,mantenint la determinació de formar govern republicà i sobirà
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Eliminar "enorme cos funcionarial" i  "sobredimensionada"

(Les 30000 famílies del personal de l'Administració de l'Estat a Catalunya, moltes d'elles independentistes i altres que podrien ser-ho, no entendrien els 

termes, quan aquesta administració porta suportant una retallada de plantilles des de fa 20 anys, cosa que ha fet degradar i tancar moltes de les oficines de 

diversos departaments de l'administració pública. Hi ha zones on la manca de personal és estructural; també perquè no s'ha convocat oposicions de manera 

regular des de fa anys; s'ha vulnerat els drets establerts en les lleis de funció pública, omplint llocs de responsabilitat a base de rebaixar-ne el perfil i ser 

ocupats en comissió de serveis o amb nomenaments de lliure designació per aquells que ha estat més propers al partit del govern.

Mantenir aquests qualificatius és desconèixer la realitat que viu el personal i els departaments, cosa que no obstant, no impedeix  fer la crítica de la doble 

competència en algunes qüestions.)
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El «com» esdevé central a l’hora de «fer República» des del Govern: les bases d’un nou país i la manera de fer d’un nou govern es comencen a construir  des 

del marc del Parlament en l'exercici del  poder legislatiu i màxim òrgan  de la sobirania popular,  per sortir del marc autonòmic mitjançant l'exercici executiu. 

(En la mesura que el Parlament utilitzi el mandat dels 70 diputats per implementar la república, el govern es pot veure impel·lit a l'aplicació del que aprovi.  I 

en aquesta mesura obté el recolzament i la força de la ciutadania)
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Incorporar cada cop més sectors socials al projecte de la República catalana. En aquest sentit es va aprovar el Pla d’Igualtat per aconseguir la incorporació de 

dones en ERC i ser referents en polítiques feministes. Cal que Esquerra...
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que evitin la institucionalització residencial innecessària

(sembla que les institucions obliguin les persones a estar en un lloc determinat i a més, sigui innecessari. Les dues coses són molt incertes)
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4.4.d Llibertat de conciència en una república laica

Promourem la instauració de la laïcitat com a fonament de l’organització social i política, amb especial èmfasi en la consecució d’un Estat completament laic i 

en la definició d’un projecte per a la construcció política d’una Unió Europea laica. En la defensa de la neutralitat absoluta de l’Estat en qüestions de 

naturalesa religiosa mantindrem especial cura perquè les confessions religioses es mantinguin en l’àmbit de la llei civil general de la república.

Facilitarem la denúncia de la superstició i del frau en general que puguin afectar la salut de les persones o que estiguin dirigides a disminuir o anul·lar la seva 

capacitat de raonament amb l’objectiu de manipular la seva conducta o bé d’apoderar-se de la seva capacitat de decisió. A tal fi proposarem la creació d’un 

marc legal per regular aquestes activitats.

Es derrogaran de tots els acords de col·laboració de la república amb la Santa Seu i les demés confessions religioses, per considerar que vulneren la legislació 

europea, i que són contraris a l’esperit de llibertat i d’igualtat que emana de la Declaració Universal dels Drets de l’Home de 1948 i del Conveni Europeu per a 

la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals de 1950

Treballarem per la creació d’una Carta Europea de la Laïcitat que reculli els fonaments per a la construcció social i política de la Unió Europea en base als 

principis de la laïcitat i la neutralitat religiosa, amb la pretensió que sigui aprovada pels parlaments o els òrgans respectius corresponents i esdevingui un 

referent per a la redacció de la Carta dels Drets dels Ciutadans de l’Unió Europea, amb la voluntat que en el futur pugui ser presentada a l’ONU pel seu 

reconeixement arreu del món.
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Incorporar el Registre Oficial d’Institucions Religioses que actualment depèn de la Direcció General d’Assumptes Religiosos del Ministeri de Justícia al Registre 

General d’Associacions de la Conselleria d’Interior de la República per prevenir la possibilitat d’un tracte específic a les confessions religioses que pugui 

comportar privilegis diferents dels que s’atorguin a la resta d’associacions, en virtut únicament de les característiques específiques de les seves activitats i en 

relació proporcional amb la seva contribució al benestar general i al progrés de la societat.

Es modificaran la resta de lleis per equiparar els drets de les organitzacions religioses amb els que s’atorguin a la resta d’associacions en virtut únicament de 

les característiques específiques de les seves activitats, i en relació proporcional amb la seva contribució al benestar general i al progrés de la societat, i no per 

la seva condició religiosa; amb especial atenció a suprimir els privilegis específics de qualsevol confessió particular.

Es suprimirà qualsevol aportació de la república a la financiació de les confessions religioses, bé sigui a través d’aportacions directes, via assignació tributària i 

pressupostos de la república, o indirectes, com subvencions encobertes o desgravacions i exempcions fiscals injustificades, tret d’aquelles que, en igualtat de 

condicions amb les demés organitzacions no confessionals, comportin una contrapartida objectiva en benefici del conjunt de la societat que compensi de 

forma equitativa o equiparable a la quantia econòmica aportada, posant especial cura a salvaguardar l’obligació constitucional de la
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república de mantenir una escrupolosa neutralitat religiosa en matèria econòmica. Tota aportació econòmica de la república ha de ser adjudicada a projectes 

que comportin una contrapartida objectiva al conjunt de la societat sense condicionaments religiosos, i mai pel manteniment d’una organització.

En l’ensenyament, es suprimirà qualsevol assignatura de religió o de qualsevol contingut confessional dels programes de l’ensenyament oficial obligatori tant 

a les escoles públiques com a les concertades i a les privades, amb la consegüent supressió de totes les possibles assignatures alternatives a la religió. No es 

poden barrejar els continguts de l’ensenyament oficial obligatori amb creences confessionals partidistes que haurien de ser reservades per a l’àmbit 

estrictament privat de les persones i per tant ser impartides de forma voluntària al marge de l’ensenyament oficial.

El coneixement històric o cultural de les religions s’hauria d’incloure a les disciplines corresponents en forma de fenòmens històrics o culturals no doctrinaris i 

per tant haurien de ser ensenyats per professors amb la qualificació professional necessària, seleccionats pels mateixos procediments i amb les mateixes 

condicions laborals que la resta del professorat escolar, sense intervenció dels òrgans de cap confessió religiosa en aquest procés. Cal exigir l’ensenyament 

aconfessional als centres concertats independentment de la seva ideologia i al marge que fora de l’horari escolar puguin impartir ensenyaments confessionals 

a aquells qui ho desitgin de forma voluntària.

En qualsevol cas aquest dret s’hauria de fer extensible en igualtat de condicions per a tota convicció filosòfica, ètica, científica i social, i per tant no solament a 

les confessions religioses.

Es suprimirà qualsevol element de culte o ideològic de les aules de les escoles públiques i privades de les dependències on es realitza l’ensenyament oficial 

obligatori, sense objectar que aquests puguin mostrar-se o no en les dependències reservades per a les activitats confessionals que es realitzin voluntàriament 

fora de l’àmbit de l’ensenyament oficial obligatori.
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Quant als espais públics de la república, el principi de laicitat exigeix:

La supressió de tots els símbols religiosos o ideològics exposats a edificis o indrets públics: centres docents, centres militars, hospitals, jutjats, ajuntaments o 

administració en general, que puguin ser susceptibles de trencar el principi de neutralitat ideològica de l’Estat expressat a la Constitució, i de respecte per a 

les conviccions de tots els ciutadans sense distincions.

• La supressió a les cerimònies oficials civils i militars de qualsevol element de culte o simbòlic que pertanyi a confessions religioses o a organitzacions 

ideològiques. Els juraments o promeses de càrrecs públics s’han de realitzar sobre la Constitució o sobre l’ordenament jurídic en virtut del qual han estat 

elegits per representar a tot el poble i que es comprometen a aplicar mentre no sigui modificat pels procediments legalment establerts. L’acció política en 

representació del poble ha de ser neutral confessionalment. Els compromisos espirituals han de romandre dins de l’àmbit privat de cadascú.

• La supressió de tots els espais confessionals de qualsevol religió dels mitjans de comunicació públics, o dels privats que rebin subvencions o estiguin 

finançats amb fons públics. Esquerra no s’oposa a la presència de les confessions religioses als mitjans de comunicació públics perquè puguin expressar les
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seves opinions, fins i tot considera legítima la seva presència sempre que sigui en les mateixes condicions que s’atorguin a qualsevol altre col·lectiu social en 

circumstàncies similars, però entén que no pot ser funció de l’Estat promoure una determinada creença ni fer proselitisme a favor de cap confessió religiosa 

concreta.

• L’obligació pels poders civils d’oferir la possibilitat d’efectuar celebracions laiques en un entorn digne per als actes civils més importants de la vida social 

dels ciutadans, com a mínim per a la celebració de naixements o acollida de nous vinguts, per a la celebració de matrimonis o unions civils i pels funerals. En 

condicions físiques i materials, pel que fa a l’aportació de recursos públics, idèntiques a les que s’atorguin a les confessions religioses.

• La revisió del calendari festiu laboral i escolar per tal de reduir l’actual proporció de festes religioses de tal manera que, tot preservant les principals 

tradicions socials, quedin millor representats els valors democràtics sobre els que es fonamenta la nostra societat, procurant adequar preferentment les festes 

oficials a les necessitats de l’activitat productiva, però respectant a l’hora els legítims interessos dels ciutadans pel seu propi descans i benestar.
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• Vetllar per l'acompliment dels drets en igualtat de gènere i LGTB en totes les polítiques públiques i actuacions administratives

• Impulsar processos de simplificació i modernització administrativa per facilitar les gestions als conjunts d’usuaris i interlocutors dels serveis públics. 

Qualsevol tràmit amb les administracions públiques s’haurà de poder dur a terme de forma telemàtica

• Establir mecanismes obligatoris, eficaços i transparents de millora continua, i de rendiment i d’avaluació de les polítiques públiques, com ara la creació 

d’una agència independent d’avaluació de les polítiques públiques, així com mecanismes permanents per mesurar i adequar el grau de proximitat i confiança 

dels serveis públics a la ciutadania a qui va destinada.

• Donar accessibilitat a totes les dades i els estudis de les administracions públiques, llevat que un llei ho prohibeixi explícitament per motius justificats.

• Garantir mecanismes de participació en totes les fases de les polítiques públiques i de la prestació dels serveis públics (elaboració, prestació i avaluació).

• Aprovar un codi republicà d’ètica, responsabilitats i rigor  a les administracions públiques

• Vetllar pel respecte i impuls dels principis socials i innovadors en la prestació dels serveis, tant en la seva contractació com en el disseny i implementació.

• Garantir que la igualtat, la publicitat en l’accés, el mèrit i el reconeixement de les capacitats i talents regeixin el funcionament de les administracions 

públiques republicanes en la selecció i la provisió dels llocs de treball

• Establir mecanismes per al rendiment de comptes, l’avaluació i la responsabilització dels empleats públics.

• Establir uns cossos comuns de la funció pública de les administracions públiques del país, amb sistemes homologables d’accés, provisió i carrera 

professional dels empleats públics que permeti la mobilitat entre les diferents administracions del nostre país.

• Establir mecanismes de formació i millora contínua de les competències dels empleats públics, que afavoreixi la innovació i la millora de l’eficiència

• Establir mecanismes que facilitin la conciliació familiar, impulsant el teletreball, entre d’altres mesures

• Garantir la paritat de gènere en el nomenament dels alts càrrecs, càrrecs directius i càrrecs de confiança

• Regular la funció directiva professional per als càrrecs directius amb accés de manera meritocràtica, transparent i amb avaluació pública dels objectius, en el 

marc de la nova regulació de les administracions públiques catalanes, delimitant amb claredat la frontera entre les tasques dels càrrecs polítics, els directius i 

els empleats públics i despolititzar les administracions reguladores i independents.
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3) Establir mesures efectives que contribueixin a l'eliminació de la discriminació salarial de les dones (bretxa salarial) 

4) Promoure accions que permetin trencar el sostre de vidre laboral, la incorporació de les dones a sectors professionals majoritàriament masculinitzats i dels 

homes a sectors majoritàriament feminitzats i acabar amb totes les formes de discriminació de gènere en el món laboral.
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— L'absoluta incapacitat d'acollir els refugiats, permetent que la Mediterrània fos l'escenari d'una de les crisis humanitàries més greus que ha vist el sud 

d'Europa des de la fi de la Segona Guerra Mundial.
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— Reforma horària i racionalització del calendari laboral, per a la millora del benestar redistribuint els usos del temps i incentivant la corresponsabilitat, 

abandonant les festivitats religioses que no tenen una ubicació fixa en el calendari solar, i substituint-les per noves festivitats laiques.
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4.3.d Illes, País Valencià i Catalunya Nord.

En el cas de les Balears cal analitzar la singularitat de cadascuna de les illes. En línies generals

durant aquest mandat municipal i legislatura al Parlament s’ha tendit a un aclariment de l’espai de

l’esquerra nacional que ha confluït a Més per Menorca, Gent per Formentera i Més per Mallorca i

que al mateix temps porta a reforçar aquest espai d’aliances. Això sí, tenint en compte com

dèiem abans les realitats diferenciades en funció de l’illa, l’aposta ha de ser fer reforçar aquest

espai de confluència, i liderar-lo on encara no existeix (Eivissa), on puguem aportar el nostre

pòsit ideològic i guanyar presència institucional.

En el cas del País Valencià la situació pot tenir algun punt de semblança amb les Illes però el

mapa polític és més complicat atès que un possible espai de confluència com seria Compromís

està massa condicionat per la política espanyola i els seus lligams amb Podemos, a més de les

seues diferents sensibilitats internes. També cal destacar l’existència d’EUPV, amb certa atracció

per als votants valencianistes, per tant en aquest cas en comptes d’apostar per un espai de

confluència cal pensar en una anàlisi més particularitzada de cadascun dels municipis, amb un

plantejament de múltiples aliances en funció de cadascuna de les realitats locals, i que ens

permeti deixar empremta ideològica i ampliar la presència institucional.

A la Catalunya Nord, els municipis poden jugar un paper important per fer front al desconcert que

suposa la creació de les noves regions que desdibuixen la realitat nord-catalana amb una llengua

i cultura comunes. La creació de comunitats i agrupacions de municipis han d’evitar

necessàriament augmentar les divisions sinó que, al contrari, han de contribuir a reforçar un

territori perfectament identificat: Catalunya Nord, un territori cohesionat per una llengua i història

compartida.
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4.3 Fer República des dels ajuntaments

4.3.a Els ajuntaments republicans, un baluard per a la defensa de la democràcia i la sobirania

L’ampliació de la base social que ens ha de permetre abordar amb garanties propers embats

amb l’Estat tindrà, com a escenari primer, un marc territorial, humà, cultural i de sociabilitat

delimitat pels contorns de la vida municipal. Els municipis han de ser un espai per guanyar

complicitats i voluntats d’actuació comuna i fer impossibles els designis dels qui treballen per

fracturar la nostra societat en blocs estancs i sense ni capacitat de comunicar-ser ni dialogar.

El 2019 serà un any clau pel municipalisme. Hi haurà eleccions municipals. Atès el marc

nacional, atès el camí recorregut des de l’1 d’octubre de 2017, és impossible no fer un

paral•lelisme històric amb les eleccions municipals del 1931, a les que els republicans a

Catalunya van obtenir 2/3 dels regidors. És clar que una victòria republicana aclaparadora el

maig de 2019 podria esdevenir definitiu per establir la República Catalana. Així doncs, que el

republicanisme assoleixo el 100% de les alcaldies ha d’esdevenir l’objectiu prioritari de cara

aquestes eleccions municipals.

Les estratègies electorals de cara a les eleccions municipals del 2019, doncs, han de tenir com a

principal objectiu refermar els governs municipals republicans i guanyar en aquelles poblacions

on encara no governa el republicanisme. Aquestes estratègies necessàriament no podran ser

homogènies en tot el territori, i caldrà que tinguin en compte l’atomització del vot apuntada a les

eleccions del 2015.

Els municipis republicans són una peça clau del nou país i són l’eina imprescindible per millorar

la vida i el benestar de les persones de tots els pobles, viles i ciutats. El municipalisme republicà

ha estat al costat de la ciutadania en les seves reivindicacions pacífiques i ha defensat els drets

polítics al vot, a la llibertat d’expressió i de manifestació i els drets d’associació i de participació

que han estat atacats per part de l’Estat espanyol. Davant d’aquest embat, la defensa del dret a

decidir i la concepció d’una democràcia oberta amb administracions properes i al servei de la

ciutadania es fa més necessària que mai.
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Els ajuntament són —i seran— un àmbit essencial per a l’exercici del dret a decidir. Hem de tenir

molt present, en aquest sentit, que sense la lleialtat institucional de la immensa majoria

d’ajuntaments catalans amb el Parlament i el Govern de Catalunya el referèndum de l’1

d’Octubre mai no hauria estat possible. I això superant tota mena d’amenaces i dificultats

administratives i la intimidació i la violència física directa exercida pels cossos policial el dia de la

votació. No és cap casualitat que, a hores d’ara, hi hagi més de 700 alcaldes i alcaldesses

amenaçats per possibles actuacions de la Fiscalia. L’esperit de l’1 d’octubre es tradueix,

precisament, en aquesta capacitat d’unitat cívica, política, popular i republicana que es va

concretar, al capdavall, als municipis.

4.3.b Barcelona i l’Àrea Metropolitana

No es pot fer República sense la seva capital i la seva Àrea Metropolitana. Cal que Barcelona i la

seva Àrea Metropolitana es transformin en Capital de la República Catalana. Aquest procés de

transformació, que necessàriament comporta aplicar polítiques comunes a tota l’Àrea

Metropolitana, cal que s’iniciï aquest 2019 per tal que fem República mentre fem Capital, o fem

Capital mentre fem República.

La Capital d’un país ha de caminar en el mateix sentit que el país sencer, cal que es construeixin

sinergies que facin avançar país i capital, capital i país, en la mateixa direcció.

La metròpoli necessàriament ha de compartir polítiques d’habitatge, de mobilitat, sanitàries, de

desenvolupament econòmic, de comerç, de sostenibilitat,... la metròpoli comparteix

infraestructures i estructures econòmiques, i cal que comparteixi la planificació territorial,

urbanística, educativa, sociosanitària,...

Així doncs, que el republicanisme guanyi a Barcelona i a l’Àrea Metropolitana ha de ser l’objectiu

principal de cara el 2019.

A les darreres eleccions, les del 21 de desembre, el republicanisme va créixer de forma important

respecte a eleccions anteriors. Al 39% de les ciutats de l’Àrea Metropolitana el Republicanisme

va derrotar el 155. Tan sols a 6 ciutats, el 17%, el republicanisme està força debilitat.
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Davant aquest marc, el republicanisme té un any per explicar-se, per convèncer, per ampliar la

base social de suport, i per bastir fórmules, candidatures i propostes que puguin ser guanyadores

a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

4.3.c Fer municipi des dels principis republicans

«Fer república des del municipi» ens acosta al concepte de «fer municipi des dels principis

republicans». Aquests plantejaments es basen en tres principis d’actuació:

— Universalitat de les actuacions i representació del conjunt del municipi.

— Gestió professional i actuació ètica.

— Justícia social, igualtat d’oportunitats i servei públic.

La concepció de «un sol poble–un sol municipi» esdevé un plantejament de treball conjunt que

ha permès que les propostes republicanes s’hagin conformat, també, a partir de la col•laboració

de plantejaments ideològics provinents, entre d’altres, del socialisme democràtic, de l’animalisme,

de l’ecologisme, de principis humanistes, de la cultura de pau o de la representativitat plural

d’una societat heterogènia en quant als seus orígens. Aquesta permeabilitat i ampliació del

republicanisme és clau en l’evolució del catalanisme polític en sobiranisme republicà no identitari.

Des dels municipis treballem per la justícia social, la igualtat de gènere, per la dinamització

econòmica responsable, per l’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i per una gestió pública

dels serveis i ambientalment responsable. Situar la ciutadania al centre de la governança

comporta construir governs participatius i col•laboratius que siguin també transparents, ètics i

oberts, que acostin la informació i les decisions als ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, el

diàleg constant i la rendició de comptes formen part de la idiosincràsia dels ajuntaments

republicans i situen la ciutadania i les entitats en un paper actiu i protagonista envers les

polítiques locals.
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La justícia social és el principi orientador de l’actuació dels municipis republicans al servei de la

ciutadania i per tal de garantir els mateixos drets i oportunitats a tothom. La societat diversa,

plural, heterogènia del nostre país s’ha de caracteritzar per la igualtat sobretot a les grans ciutats

on la crisi econòmica ha deixat bosses de pobresa. Cal que des de l’àmbit local es garanteixi

l’accés de les persones vulnerables als serveis socials bàsics el dret a l’habitatge i l’accés als

subministraments bàsics a totes les persones.

Malgrat estem un marc econòmic de creixement, aquesta bonança no es distribueix de forma

equitativa, i les desigualtats continuen incrementant-se. Cal que des dels municipis republicans

s’empri la progressivitat fiscal com una eina de redistribució social i es garanteixi l’accés universal

als serveis públics.

La dinamització econòmica responsable dels municipis i les ciutats republicanes té l’objectiu

d’assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat.

Els poders públics han d’assegurar conjuntament amb les empreses salaris dignes amb l’objectiu

de garantir un salari mínim de 1.000 euros també en la contractació pública i contribuir a eliminar

la bretxa salarial de gènere. La millora de l’ocupabilitat de les persones amb majors dificultats per

trobar feina ha de centrar l’atenció dels municipis republicans que també han de contribuir a la

implantació de la reforma horària. Els municipis republicans han de bastir un model de comerç

urbà de proximitat que vertebri socialment els barris, pobles i ciutats i els faci segurs, integradors

i sostenibles, dinamitzant la resta d’activitats econòmiques i cíviques.

L’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i responsables passa per fer de l’educació i de la

cultura un projecte de ciutat obert a tothom i on totes les persones en formin part. Els municipis

republicans són pobles i ciutats educadores en els valors cívics a temps complet garantint més i

millors oportunitats educatives, més enllà de l’escola. La cultura és entesa des de l’òptica

republicana com una eina de transformació social a l’abast de tothom, com un dret fonamental

inalienable, que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves formes

d’expressió.
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La gestió pública dels serveis permet als municipis republicans assolir un alt nivell d’eficiència,

evitar duplicitats i facilitar el seguiment acurat dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania. També

la incorporació de criteris ètics i de transparència en la contractació pública asseguren que totes

les despeses tinguin per objectiu final el bé comú.

La gestió ambientalment responsable dels municipis republicans és la seva aportació al benestar

present i futur de la ciutadana i del territori. L’eficiència energètica, les energies renovables, la

reducció de residus, el reciclatge i la protecció del medi natural formen part de l’actuació dels

ajuntaments republicans per promoure un model mediambiental sostenible, integral i innovador.

El model municipalista republicà es basa en el reconeixement dels ajuntaments com autèntics

governs locals, alliberant-los de cotilles com la llei d’estabilitat pressupostària i establint un millor

sistema de finançament local que els permeti sortir de les subvencions finalistes. És necessari

replantejar del marc competencial local que permeti als ajuntaments assumir més competències

en alguns casos i una millor redistribució competencial en d’altres per fer compatible el principi de

subsidiarietat amb el dret de tota la ciutadania de gaudir dels serveis bàsics independentment

d’on visqui.

Hem de permetre als ajuntaments retornar els superàvits a la ciutadania en forma de millors

serveis públics i amb l’execució d’inversions prioritàries. Actualment 223 municipis catalans tenen

deute zero i en el seu conjunt han aconseguit reduir el deute en més d’un 25% en quatre anys.

Malgrat això, l’Estat continua ofegant els municipis obligant-los a reduir encara més deute o bé

acumular superàvits (7.083M€ el 2016, un 0,64% del PIB), quan és precisament l’Estat qui

incrementa any rere any el seu endeutament i aprofita per centrifugar els objectius del dèficit cap

al món local.
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nota aclaridora: proposo substituir el títol per marcar un major perfil al document.
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"- En els darrers temps s'ha constatat que aquesta integració dels estats es fa sovint contra els ciutadans que amb el nostre treball fem possible el projecte 

europeu"
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"- Definir i impulsar sistemes de participació directa, homologables als existents en altres estats europeus, això en tants àmbits de la vida pública com sigui 

possible"
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"No tenir presos és fer insostenible per a l'estat el fet de tenir-los"

nota aclaridora: aprofundir en al diea de solidaritat política des del títol del capítol.
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"La pèrdua d'autonomia ha de suposar un major exforç de les administracions i la societat en general, per tal de garantir l'exercici dels drets polítics i civils a 

tothom"
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"en els cas dels desnonaments d'habitatges de lloguer cal fer compatibles les necessitats d'habitatges amb l'atenció als petits propietaris que sovint depenen 

del cobrament dels lloguers per tal de garantir les seves pròpies necessitats bàsiques"
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Eixample Eixample Barcelona Modificació 9 30-31 2.1.c Suprimir: "reactiu de Ciudadanos a molts barris populars metropolitans."
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Eixample Eixample Barcelona Modificació 11 31 2.1.e

On diu: "El caràcter transversal i interclassista del sobiranisme no ho fa del tot visible, però l’amplíssim moviment cívic..."

Hauria de dir: "El caràcter transversal i de classes populars del sobiranisme ha fet que l’amplíssim moviment cívic..."
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Eixample Eixample Barcelona Supressió 13 14 2.2.a ...massa gran...
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Eixample Eixample Barcelona Modificació 13 43 2.2.a L’abdicació a la defensa dels drets fonamentals dels ciutadans europeus catalans davant els atacs antidemocràtics de l’estat espanyol.

522 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Addició 15 15 2.2.c
Erradicar els paradisos fiscals a través dels quals desapareixen milers de milions d’euros que haurien de destinar-se a finançar polítiques socials. Prohibir que 

empreses i estats europeus operin amb paradisos fiscals.

523 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Modificació 16 17 3.1.a

5) formar i organitzar la societat civil per a que en el moment oportú pugui defensar de manera pacífica i efectiva la implementació de la república.

[corregir a la línia 12 que diu “tres fonamentals”, fins ara ja eren quatre, amb la de l'esmena hauria de dir “cinc fonamentals”]

524 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Modificació 16 25 3.1.a

on diu:

"I la realitat és que avui en dia l’independentisme no és prou poderós, encara, com per convertir Catalunya en una República independent; entre d’altres 

coses, però no només, perquè avui en dia l’independentisme representa aproximadament un 50% de la població catalana, una proporció insuficient quan del 

que es tracta és que la República neixi per mitjans estrictament cívics, pacífics i democràtics."

hauria de dir:

"Per fer néixer la República Catalana amb mitjans estrictament cívics, pacífics i democràtics en front d’un estat espanyol militaritzat, violent i antidemocràtic 

cal disposar d’una majoria força superior a la que caldria en un context de respecte democràtic de les majories referendàries i parlamentàries."

525 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Modificació 17 30 3.1.b

on diu: 

2) entre els suports absents és particularment important el d’una part probablement majoritària de la classe treballadora, indispensable en un procés 

d’alliberament nacional;

hauria de dir:

2) la manca de suport d’una part important de la classe treballadora organitzada en sindicats influïts per l’esquerra espanyolista.

526 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Modificació 25 49 3.7.b

El govern espanyol impedirà per tots els mitjans que les institucions de la Generalitat arribin a Europa i al mon. Esquerra Republicana de Catalunya 

reconeixerà, donarà suport i participarà en la creació i acció del Consell de la República com un ens de la República a l’exili i representació legítima del que va 

decidir el poble de Catalunya en el referèndum de l’1 d’octubre de 2017.

527 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Modificació 26 19 4.1.a

on diu:

— Recuperar la iniciativa política per donar curs a la voluntat popular sorgida de les eleccions del 21-D, visualitzar les majories democràtiques i propiciar els 

consensos de país.

hauria de dir:

— Recuperar la iniciativa política per donar curs a la voluntat popular de fer efectiva la República, ratificada a les eleccions del 21-D, visualitzar les majories 

democràtiques i propiciar els consensos de país.

528 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Modificació 26 19 4.1.a — Defensar dins i fora de l’estat espanyol el dret a l’autodeterminació de Catalunya tal com es reconeix en els tractats internacionals.



529 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Modificació 27 7 4.1.b

on diu:

"Després de l’espiral repressiva de l’Estat que ha impedit la constitució efectiva de la nostra República, l’objectiu d’Esquerra Republicana continua sent el 

mateix de sempre: la defensa d’una República Catalana independent i abandonar definitivament el Parlament espanyol. Fidels a aquest objectiu 

irrenunciable, estratègicament, els nostres grups parlamentaris al Congrés i al Senat han d’estar al servei de la necessitat que tenim, com a organització i com 

a país, d’eixamplar la base social i política sobiranista."

hauria de dir:

"Enmig de la repressió de l’Estat que impedeix la constitució efectiva de la República Catalana, l’objectiu d’Esquerra Republicana continua sent la defensa 

d’una República Catalana independent i quan s’assoleixi, abandonar definitivament el Parlament espanyol. Mentre això no passi, els nostres grups 

parlamentaris al Congrés i al Senat treballaran per a teixir aliances i solidaritats per al respecte del nostre dret a l’autodeteminació."

530 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Modificació 28 25 4.1.b

on diu:

"— Reivindicació dels drets nacionals de Catalunya i dels Països Catalans..."

hauria de dir:

"— Reivindicació del dret a l’autodeterminació de Catalunya i dels Països Catalans..."

531 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Addició 29 1 4.1.c
Un espai on reivindicar el dret dels pobles d’Europa i en particular de Catalunya a l’autodeterminació. Aconseguir que una majoria de parlamentaris europeus 

reconeguin el dret de Catalunya a l’autodeterminació.

532 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Addició 29 15 4.1.c
— Defensar la construcció efectiva de l’eix del mediterrani imprescindible pel futur econòmic de Catalunya en relació al mercat europeu i per a la mobilitat de 

les persones dins d’aquest àmbit.

533 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Modificació 30 39 4.2.a.2

on diu:

"...empreses catalanes són internacionals."

hauria de dir:

"...empreses catalanes són de fora de l’estat."

534 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Modificació 34 14

on diu:

4.3 Fer República des dels ajuntaments

hauria de dir:

4.3 Fer efectiva la República des dels ajuntaments

535 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Modificació 38 30 4.4.a

on diu:

"4.4.a Ciutadania compromesa per guanyar espais de sobirania"

hauria de dir:

"4.4.a Ciutadania compromesa per a fer efectiva la República"

536 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Modificació 39 16 4.4.a

on diu:

"Esquerra Republicana ha de prioritzar el desplegament ferm de la societat civil autoorganitzada com a expressió col•lectiva de l’autodeterminació 

individual: del teixit cooperatiu i de l’economia social, ..."

hauria de dir:

"Esquerra Republicana ha de prioritzar el desplegament ferm de la societat civil autoorganitzada com a expressió col•lectiva de l’autodeterminació 

individual: d’acció política (ANC, CDR, etc.), del teixit cooperatiu i de l’economia social, ..."

537 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona Addició 41 29 4.5 — Potenciar el funcionament de l’Associació de Municipis Independentistes i la constitució de l’Assemblea de Representants.

538 17/05/2018

Antoni 

Serrano i 

Cortès

Eixample Eixample Barcelona addició 41 38 4.5 — Formar i organitzar la societat civil per a que en el moment oportú pugui defensar de manera pacífica i efectiva la implementació de la República.
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2. DE LA REVOLUCIÓ DELS SOMRIURES A l’1 D’OCTUBRE

2.1 Un estat feixista

La suspensió de lleis aprovades al Parlament de Catalunya, com ara la llei per lluitar contra la pobresa energètica, contra els desnonaments, per garantir 

l’accés universal a la sanitat, o per defensar la igualtat entre dones i homes demostren que el dret a decidir no només ha plantejat un conflicte de legitimitats 

entre les institucions catalanes i les de l’Estat espanyol –que també-, sinó que és un conflicte entre dues maneres completament diferents d’entendre les 

relacions humanes i la política. Són dos marcs mentals completament diferents. Mentre que pel dret a decidir, la voluntat popular és un punt de partida; per 

altres les lleis un punt d’arribada.

Les càrregues contra els milers de persones que l’1 d’octubre del 2017 volien exercir pacíficament el seu dret a votar i defensar el dret de tothom a fer-ho 

–tant si eren favorables a la independència o si n’eren contraris- responen al mateix marc mental que el recurs i la sentència del Tribunal Constitucional 

contra un Estatut que els catalans havíem aprovat en referèndum. En aquest marc mental no hi ha ciutadans sinó súbdits; la voluntat de la gent no té cap 

valor, no serveix per a res. És la visió autoritària d’un estat que no va poder, o no va voler, trencar amb el seu passat, i que va fer seu el llegat feixista. Fins i tot 

en els aspectes més simbòlics: la bandera, l’himne, i la restauració de la monarquia.

Cal recordar en l’anomenada transició que va seguir la mort del dictador Franco, l’únic element de ruptura que enllaça amb la legalitat republicana va ser el 

reconeixement de la Generalitat, i del seu president, Josep Tarradellas, que havia estat investit a l’exili. Un reconeixement que es va fer al 1977, un any abans 

que Espanya aprovés la seva constitució.
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2.2 Honra sin barcos

L’estat espanyol no només és injust, el seu despotisme el fa econòmicament inviable. El dèficit fiscal i la manca d’infraestructures que–sigui quin sigui el partit 

que governi- amb què castiga al seu principal motor econòmic, Catalunya, descriuen un estat on la l’arrogància dels cacics s’imposa a la lògica comercial de 

fomentar el desenvolupament econòmic.

L’Estat espanyol mai s’ha plantejat la seva viabilitat econòmica. N’ha tingut prou amb parasitar recursos aliens, que s’ha repartit amb els empresaris del BOE; 

el projecte Castor i la escopeta nacional d’en Berlanga. Fins que la gallineta ha dit que prou. L’ampliació de la Unió Europea a països amb una renda per 

càpita inferior a l’espanyola, que va suposar un punt i final a un grapat de subvencions, i la crisi econòmica han estat l’estocada final que ha dut l’Estat 

espanyol a la bancarrota, amb un deute que ja supera el 100% del seu PIB i la incapacitat de mantenir fins i tot els elements més essencials: la sanitat 

universal i les pensions.

2.3 Nosaltres, el poble

Quan, amb la seva sentència sobre l’Estatut, el Tribunal Constitucional va ignorar la voluntat popular molta gent va sentir-se menystinguda i va prendre 

consciència que l’Estat espanyol la tractava com a una súbdita i no com a una ciutadana. 

El dret a decidir va ser el punt de trobada de la majoria de la societat que va decidir agafar les regnes del seu destí. I de fer-ho de manera pacífica i 

respectuosa amb les diverses identitats d’una societat cada cop més plural.

Aquesta voluntat de que fóssim nosaltres, el poble, qui decidíssim el nostre futur col·lectivament  es va trobar no ja amb la incomprensió, sinó amb el 

menyspreu i l’hostilitat de les forces polítiques més representatives de la resta de l’Estat, tant les conservadores com les suposadament progressistes. Un 

menyspreu i una hostilitat que, més enllà de les formacions polítiques, també s’ha donat entre institucions oficials, mitjans de comunicació i bona part de 

l’opinió pública. Un menyspreu i una hostilitat que ha comptat amb el silenci còmplice, quan no amb un suport entusiasta, de la immensa majoria de la 

intel·lectualitat espanyola. Són tan poques les excepcions, que per això mateix mereixen el nostre més sentit reconeixement i agraïment.
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2.4 Junts pel Sí 

Després d’intentar en nombroses ocasions pactar amb l’Estat espanyol un referèndum perquè les catalanes i els catalans decidíssim quina vinculació política 

han de tenir Catalunya i Espanya, al setembre del 2015, dos mesos després del nostre 27è Congrés Nacional, ERC va presentar-se a les eleccions al Parlament 

de Catalunya dins 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. Vam 

plantejar aquelles eleccions en clau plebiscitària, i el nucli del nostre programa electoral era el compromís de declarar la independència en un termini de 18 

mesos si obteníem la majoria absoluta.

La candidatura de Junts pel Sí no va obtenir la majoria absoluta en aquelles eleccions, però sí que la va obtenir el conjunt de les forces independentistes. Per 

aquest motiu el full de ruta es va pactar un nou full de ruta amb la CUP que vinculava la independència a la victòria en un referèndum a celebrar durant el 

2017. 

La Llei 19/2017 va fixar les condicions d’aquest referèndum. La pregunta era clara, i el resultat seria vinculant. El sí a la independència guanyaria el 

referèndum si obtenia més vots favorables a ella que no pas en contra. No es va ficar cap llindar de participació. En cas que guanyés el sí a la independència, 

el Parlament de Catalunya hauria d’efectuar la declaració formal de la independència, concretar-ne els seus efectes, i iniciar el procés constituent en un 

termini màxim de dos dies després de la proclamació oficial dels resultats. 

2.5 El referèndum de l’1 d’octubre 

El referèndum es va celebrar l’1 d’octubre del 2017. El sí a la independència va obtenir 2.044.098 vots, el 90,18% dels vots vàlids emesos.
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3. ON SOM?

3.1. De l’1 al 10 d’octubre

El referèndum va ser possibles gràcies al compromís de més de dos milions de catalanes i catalans, que no només van dedicar molt més temps del que 

normalment cal per emetre un vot sinó que van arriscar la seva llibertat i la seva integritat física per defensar el dret a decidir lliure i pacíficament el nostre 

futur col·lectiu. Fent arribar el material necessari als col·legis electorals i defensant-los dels atacs de la Guardia Civil i la Policia Nacional, la societat catalana 

va demostrar al món la seva capacitat d’organització i seu el compromís amb els drets civils i humans.

L’aparell repressor de l’Estat espanyol, que és el seu únic instrument per mantenir la unitat d’Espanya, va ser derrotat l’1 d’octubre. Perquè els serveis 

d’intel·ligència espanyols, seguint el rastre de l’Orni, van ser incapaços de trobar ni una sola de les 10.000 urnes que es van repartir per tot Catalunya. Perquè 

amb les agressions de la Guardia Civil i la Policia Nacional, que van deixar més de mil ferits, no van doblegar la fermesa d’un poble decidit a defensar els seus 

drets. I perquè la comunitat internacional va reaccionar davant les imatges de la violència exercida per guàrdies civils i policies nacionals contra població civil 

que intentava votar, i van obligar l’Estat espanyol a aturar-la. Tot d’una les agressions es van aturar. L’1 d’octubre els catalans van derrotar l’Estat espanyol.

L’Estat estava lligat perquè no podia fer servir l’única resposta que coneix: la violència. El 3 d’octubre una vaga general va aturar Catalunya, i els nostres 

carrers es van omplir de manifestants que van marxar i es van expressar sense por, amb la seguretat que l’Estat no li permetien repetir la violència que havia 

exercit durant el matí de l’1 d’octubre.

Amb tot, i malgrat el termini màxim que fixava la llei del referèndum, els dies van anar passant sense que es declarés la independència. 

Amb l’Estat espanyol lligat de mans i una gran expectació internacional –n’hi ha prou amb recordar el tuit del president del Consell Europeu, Donald Tusk, 

adreçat directament al president Carles Puigdemont-, el 10 d’octubre el president de la Generalitat va declarar la independència per tot seguit declarar-la 

suspesa, amb l’objectiu de desescalar la tensió.
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3.2. Del 10 al 27 d’octubre

Amb aquesta suspensió, Catalunya va deixar de ser el focus de la política internacional que havia estat durant uns dies. Fora dels focus internacionals, l’Estat 

no va optar per desescalar la tensió sinó que es va sentir lliure per reprendre la seva ira contra Catalunya.

Sis dies després, l’Audiencia Nacional –hereva del Tribunal de Orden Público del franquisme- enviava els presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i 

d’Òmnium Cultural a la presó. Després n’han vingut més. I l’exili. En el moment de redactar aquest text hi ha nou persones la presó i set a l’exili, qui sap 

quants n’hi haurà quan la Conferència Nacional el debati. Per agrair el seu compromís, i reconèixer el preu que en paguen, llegim-ne els seus noms. Dolors 

Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez, i Jordi Turull són a la presó. Antoni Comín, Anna 

Gabriel, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Carles Puigdemont, Marta Rovira, i Meritxell Serret són a l’exili.

Cada cop que s’engega, la maquinària repressora de l’Estat és més agressiva. Centenars de catalanes i catalans han estat denunciats per haver deixat que al 

Parlament es parlés, per haver votat, haver-se manifestat, assistir a reunions d’un CDR, posar-se un nas de pallasso, o ser mestre. 

3.3 Debilitats

Una part important dels nostres conciutadans estan satisfets amb la repressió de l’Estat, que va de la retallada de drets a les agressions físiques.

Una part considerable dels nostres conciutadans encara no han entès que el que està en joc no és què hi posa al nostre carnet d’identitat sinó drets civils i 

humans.

La suspensió de l’autonomia, via article 155, i la intervenció de les finances de la Generalitat fan han afeblit les institucions catalanes.
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Els partits polítics sobiranistes, estan desorientats i tenen dificultats per trobar una nova estratègia per aplicar en les noves condicions. Cal ser valents i 

reconèixer que, presentant-nos a les eleccions del 21 de desembre del 2017 i acudint a l’Audiencia Nacional, totes les forces independentistes hem acatat 

l’aplicació del 155.

Els processos judicials condicionen l’actuació dels partits polítics independentismes.

Els més de dos milions de catalanes i catalans que amb el seu compromís van fer possible el referèndum de l’1 d’octubre desconeixen què va passar entre l’1 i 

el 10 d’octubre, i perquè no es va obeir la llei del referèndum que havia aprovat el Parlament de Catalunya i es va optar per suspendre la independència.

3.4 Amenaces

Una de les herències de l’1 d’octubre és que l’independentisme n’han sortit més fort al carrer i més dèbil a les institucions. Els partits que havien de gestionar 

els resultats del referèndum hem perdut credibilitat que només podrem recuperar si som capaços d’explicar no només què ha passat. Com més triguem a 

donar les explicacions pertinents menys creïbles serem i tindrem menys capacitat per gestionar el conflicte des de les institucions.

El projecte, la voluntat de que Catalunya, sigui un sol poble està actualment en risc. Ho hem vist en els resultats de les eleccions del proppassat 21 de 

desembre, i ho veiem al carrer on cada cop són més freqüents els insults i les amenaces que als que s’exposa qui dugui un llaç groc.

Les imatges de la violència de l’1 d’octubre van aturar la repressió de l’Estat durant uns dies, però després del 10 d’octubre la maquinària s’ha tornat a posar 

en marxa, i amb pas més ferm que abans. Des d’aleshores patim un embat permanent que va en ascens i ja amenaça els mestres de les nostres escoles.
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3.5 Fortaleses

El referèndum ja s’ha fet, i la independència va obtenir el 90,18% dels vots vàlids emesos.

El referèndum es va poder fer és perquè una part molt important de la societat catalana s’ha compromès, fins al punt d’assumir riscos, en la defensa dels drets 

civils i humans.

Catalunya té més recursos i més estructures d’estat que la majoria dels països que han accedit a la independència.

El prestigi de l’Estat espanyol està caient en picat. Les càrregues de l’1 d’octubre, l’empresonament de dirigents polítics i socials, la manipulació dels mitjans 

de comunicació, i les delirants peticions d’extradició cursades per la justícia espanyola han obert els ulls a bona part de la comunitat internacional.

Amb cada denegació d’extradició internacional, el sistema legal i judicial queda més arraconat i es fa més palesa la seva incompatibilitat amb l’estat de dret 

d’una democràcia. 

3.6 Oportunitats

Que una part considerable dels nostres conciutadans encara no hagin entès que el que està en joc no és què hi posa al nostre carnet d’identitat sinó drets 

civils i humans és alhora una debilitat i una oportunitat, perquè ens assenyala quin és l’espai natural per a créixer. 

Que el deute de l’Estat espanyol superi el 100% del PIB i que Catalunya sigui indispensable per fer-hi front és una oportunitat, que els creditors necessitin de 

Catalunya és una carta que s’ha de saber jugar.

Que Catalunya formi part de la zona euro és una gran oportunitat, perquè una crisi a Catalunya és una amenaça per a 19 estats i més de 340 milions 

d’habitants de la Unió Europea.
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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 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 que 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.

582 (2 de 2)

4.2 Elements irrenunciables

Pendents d’anàlisi i del que es consideri l’estratègia més apropiada per a aquesta nova etapa, ERC expressa el 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.

La unilateralitat com a opció irrenunciable d’accés a la independència, atès 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.

586 17/05/2018

Agnès 

Russiñol 

Amat

Eixample Eixample Barcelona Addició 23 33

En ple segle XXI tenim davant nostre el difícil repte de canviar les estructures públiques, i orientar-les cap a la millora constant de la qualitat de vida de les 

persones. Les institucions públiques s’han d’estructurar per reduir les desigualtats i millorar la qualitat de vida. Els serveis públics han d’orientar-se a millorar 

el benestar físic, el benestar emocional, l’habitatge i l’entorn on viuen les persones, el projecte de vida de les persones, les relacions socials que tenen, o el 

benestar material.

626 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Supressió 12 16-38 Supressió

627 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 17 23 addició de tot el punt 3.7 .Rempendre l'acció exterior. pàgina 25.

636 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Supressió 20-21 45-47/1-15 Supressió per reiteració

638 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona supressió 23 35-41 supressió per addició del contingut al punt anterior

639 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona supressió 26-38 1-48/1-6

justificació:

Supressió de gran part  del punt 4 , Fem República per entendre que l'obra institucional del partit anirà en la líniea política marca en els 3 punts anteriors i 

amb els respectius programes electorals , per tant és crea un reiteració de continguts segons la meva opinió.

640 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona supressió 41-54 43-48/1-46

justificació:

Supressió del punt 5  per entendre que és un resum del Pilars de la República ,la feina feta principalment  per la sectorials que havia de servir de base per a 

l'inici del procés constituent , a més de per més d'un programa electoral, per tant no entenc que és torni a validar davant de la militància , amics i 

simpatitzants . Sense ser aquest format el mes idoni per a debats més especialitzats de polítiques sectorials.

641 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 0 portada títol

Som República i Fem República

"Sense renunciar a cap via democràtica i pacífica per assolir la República Catalana, com a Estat independent"



642 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona modificació 16 17 3.1.a substituí “intervindran” per “intervenen”

643 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona modificació 16 30 3.1.a

Pàgina 16 substituir de la línia 30 a la 43, de “És per tot...” fins a “... a dret a decidir” per :

DE LA MAJORIA A L’HEGEMONIA: “L’independentisme és un projecte amb una majoria social al darrere que s’ha mostrat sòlid i estable en el temps fins el dia 

d’avui. Hi ha qui qüestiona que disposi d’una majoria social. Però en tot cas, el que si es irrefutable,  és que és el projecte polític socialment més majoritari. I 

que, ara per ara, cap alternativa política al republicanisme té capacitat d’articular majories socials al nostre país.

Ara bé, el que volem fer i com ho volem fer. Que és quelcom que no hem fet mai, i com ho hem de fer no ho ha fet mai ningú. Hem de ser conscients que no 

requereix tan sols una majoria social sinó una hegemonia social. Concepte que va més enllà d’elements estrictament quantitatius. Electoralment i socialment 

aquesta hegemonia es mostra encara esquiva al relat i l’adhesió al projecte republicà. Però el passat 3 d’octubre, malgrat fos per reactivitat i fruit de la 

cojunturalitat, sense adhesió estructural. L’hegemonia social va aparèixer als carrers i places del país a fer costat o tan sols deixant-se liderar, a i pel moviment 

republicà.

És en l'esperit del 3 d'octubre, en el del consens als carrers a l'entorn de la democràcia i l'exercici de la sobirania popular, on creiem que es situa l'hegemonia 

que ens ha de propulsar a l'assoliment de la República Catalana.”

644 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona modificació 16 43 3.1.a

ESTRATÈGIES COMPARTIDES: “Tota orientació o planificació tàctica i/o estratègica que estableixi o es doti qualsevol dels actors polítics compromesos en 

l’establiment d’una República Catalana, hauria de contemplar no només les seves pròpies prioritats estratègiques, i legítimes, sinó la complementarietat i 

alineament d’aquestes respecte als altres actors dels moviment republicà.”

645 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona modificació 17 13 3.1.a

De la línia 3 a la 13, de “Cal començar” a “... poderosa).” Per:

TOTA VOLUNTAT ÉS UNILATERAL: “No podem renunciar a cap via democràtica i pacífica per assolir la República Catalana, com a Estat independent. Tenim 

l'obligació com a organització política central en l'independentisme català, d'estar preparats per encarar qualsevol finestra d'oportunitat per assolir els 

nostres objectius d'alliberament nacional.”

646 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona modificació 17 14 3.1.a

Línia 14 de “En el cas...” a “... independència” per:

“En el cas català, la conquesta d'un referèndum pactat, condició insuficient però desitjable per a la independència,”

647 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona modificació 25 41 3.7.b

Pàgina 25 línia 41 de “És absolutament...” fins a línia 42 “... independència”, per :

UNA SOLA VEU A EUROPA: “La necessitat d’incidència política en el marc Europeu del projecte republicà, ha de comportar necessàriament una unitat 

estratègica i d’acció política per part dels actors independentistes. I que tingui la seva traducció formal i discursiva en tots els espais i estructures d’incidència i 

presència europea.”

648 17/05/2018

Daniel 

Gómez 

Loren

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 35 46 4.3.b

A la pàgina 35 al punt 4.3.b línia 46 addició de:

“Qualsevol marc estratègic que es desenvolupi ha de posar en valor la importància del món local en l’estratègia de construcció i implementació de la 

República.

Entenent que els actors locals tenen el compromís, i el deure, de bastir les seves estratègies, en el seu sentit ampli, sempre amb l’objectiu de construir els 

màxims consensos i  les majories més amplies possibles.

En funció, això sí, de la seva realitat local particular però sense perdre l’objectiu que aquestes majories tenen sentit en la mesura que ens permetin avançar en 

la consecució de la República”

684 17/05/2018

SANTOS 

FÉLIX I 

FARRERAS

Poblenou Poblenou Barcelona modificació 49 5.2.f

5.2.f Una República garant amb la diversitat sexual i de gènere

La República Catalana ha de ser justa i ha de garantir els mateixos drets i oportunitats per a tothom. Una República que ha de garantir els drets de les 

persones gais, lesbianes i transgènere, lliure d’homofòbia i transfòbia, i on el dret d’estimar com es vulgui i la llibertat de  constituir una família, formi part del 

seu ADN.

— No-discriminació i lluita contra l’homofòbia i la transfòbia que vetlli perquè la igualtat sigui efectiva i garantir el dret de les persones LGTBI a viure amb 

plenitut l’orientació sexual i la identitat de gènere en totes les etapes de la seva vida personal,des de la infantessa fins a la vellessa, en tots els ambits públics i 

socials, així com en la seva vida laboral.

- Desplegar la legislació necessaria per garantir aquests drets de forma optima. 

— Mantenir  el referent internacional de respecte als drets humans i a la diversitat sexual sent present en els organismes de caire internacional per incidir en 

les polítiques globals. Així com dels drets dels refugiats i perseguits en els seus paisos d'origen per la seva condició i identitat sexual.

- Garantir els drets de les persones transgenere  des de la perpectiva de salut , drets civils, treball.

705 17/05/2018

Guillem 

Clapés 

Cosialls

BCN-

Eixample

BCN-

Eixample
Barcelona Modificació 16 1-7 3.1

És perfectament constatable, tanmateix, que el resultat final de l’Octubre català, des de la

políticament exitosa celebració del referèndum, la posterior declaració política d'independència al

Parlament, fins a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola i la convocatòria, a la

seva empara, de les eleccions del 21-D, no ha donat com a fruit la constitució d'una República

Catalana efectiva. Tot amb tot, el preu que ha pagat l’Estat espanyol per aturar l’embranzida del

sobiranisme català ha estat enorme: en haver optat per l’ús de la violència —policial, judicial,

institucional, mediàtica i també simbòlica— en lloc d’haver afavorit les vies de diàleg, s’ha

deslegitimat davant d’una àmplia majoria de la ciutadania. I, és important remarcar-ho, força més

enllà dels rengles més clarament alineats amb l’estratègia que s’ha seguit per fer possible la

República Catalana.



706 17/05/2018

Guillem 

Clapés 

Cosialls

BCN-

Eixample

BCN-

Eixample
Barcelona Modificació 16 25 a 29 3.1.a

I la realitat és que avui en dia l’independentisme no és prou poderós, encara, com per convertir

Catalunya en una República independent; la relació de forces amb l'Estat no ens és suficientment

favorable per aconseguir fer efectiva la República per mitjans estrictament cívics, pacífics i

democràtics. Per a modificar aquesta relació de forces ens cal, entre altres coses, ampliar la

majoria social que dona suport a la República i construir i disposar de les eines de poder

necessàries per implementar el projecte republicà.

707 17/05/2018

Guillem 

Clapés 

Cosialls

BCN-

Eixample

BCN-

Eixample
Barcelona Addició 24 46 3.6.b

Treballar per la unitat d'acció enfront la repressió, buscant assolir una cordinació efectiva de les

múltiples iniciatives que han sorgit a Catalunya de familiars, col·lectius solidaris, defensa jurídica,

solidaritat econòmica, etc. contribuint així a enfortir el moviment de solidaritat i ajudant a que

arribi a tots els represaliats i represaliades.

708 17/05/2018

Guillem 

Clapés 

Cosialls

BCN-

Eixample

BCN-

Eixample
Barcelona Modificació 24 22-28 3.6.a

Cal portar la denúncia de la situació de repressió i vulneració de drets que vivim fora de

Catalunya: a la resta de l’Estat —on, malgrat les dificultats, hi ha sectors que s’hi oposen tot i que

sovint visquin condemnats a l’ostracisme mediàtic—, a Europa i al món. En el cas europeu caldrà

combinar una estratègia política per arribar als governs, els parlaments i les opinions públiques

dels diferents estats, amb una altra de caràcter més jurídic. I és que hi ha símptomes prou

evidents que el relat que ven l’Estat en relació amb el que ha succeït a Catalunya no resisteix

l’escrutini de les diferents justícies estatals que s’hi han hagut de pronunciar fins ara i que, quan

arribi el moment, difícilment superarà el llistó del Tribunal Europeu de Drets Humans. A la resta

de paisos de la comunitat internacional caldrà, també, combinar una estratègia política per arribar

als governs, els parlaments i les opinions públiques dels diferents estats així com una tasca

activa en organismes i fòrums multilaterals com són les Nacions Unides.

709 17/05/2018

Guillem 

Clapés 

Cosialls

BCN-

Eixample

BCN-

Eixample
Barcelona Modificació 38 44-48 4.4.a

La deconstrucció del poder real de l’Estat espanyol a Catalunya serà possible si els dos milions

de persones compromeses amb el procés català enceten un camí de destitució sostinguda dels

poders constituïts que abusen de la seva autoritat. Una república cuotidiana, pròspera i propera a

les seves persones contribuirà decisivament al creixement de la base social i a la construcció

d'espais de poder propis; econòmics, socials, comunicatius, etc. D’això n’és perfectament

conscient l’Estat espanyol i per això limita la nostra acció política i sobretot parlamentària.

710 17/05/2018

Guillem 

Clapés 

Cosialls

BCN-

Eixample

BCN-

Eixample
Barcelona Modificació 17 15 a 20 3.1.a

El reconeixement del dret a l’autodeterminació exercit pel poble de Catalunya amb el referèndum

de l’1 d’octubre del 2017, i refermat en les eleccions del 21D, arribarà, a més de per la

mobilització d’una àmplia majoria de la nostra societat, pel paper que puguin tenir les forces

democràtiques d’arreu de l’Estat espanyol crítiques amb el règim del 78 i els actors europeus

més sensibles a la defensa de la democràcia i els drets humans. En la mesura en què aquests

dos elements tinguin més iniciativa política i marge de maniobra, la causa de la República

Catalana es trobarà en millors condicions per ser una realitat.

711 17/05/2018

XAVIER 

FLORENSA 

CANTONS

BCN. 

BARCELONA 

VELLA

BCN. 

BARCELONA 

VELLA

Barcelona
Supressió / 

Modificació
49 20-22 5.2.f

5.2.f Una República respectuosa amb garant de la diversitat sexual i de gènere

Substituir "respectuosa" per "garant de"

712 17/05/2018

XAVIER 

FLORENSA 

CANTONS

BCN. 

BARCELONA 

VELLA

BCN. 

BARCELONA 

VELLA

Barcelona 49 15 5.2.f

"La República Catalana ha de ser justa i ha de garantir els mateixos drets i oportunitats per a tothom. Una República respectuosa amb la diversitat sexual, 

lliure d’homofòbia i transfòbia, i on el dret d’estimar com es vulgui i de constituir una família, sigui quina sigui, formi part del seu ADN."

Al costat de "diversitat sexual" afegir "i la identitat de gènere"

713 17/05/2018

XAVIER 

FLORENSA 

CANTONS

BCN. 

BARCELONA 

VELLA

BCN. 

BARCELONA 

VELLA

Barcelona Addició 49 16 5.2.f

5.2.f Una República respectuosa amb la diversitat sexual i de gènere

La República Catalana ha de ser justa i ha de garantir els mateixos drets i oportunitats per a tothom. Una República respectuosa amb la diversitat sexual, lliure 

d’homofòbia i transfòbia, i on el dret d’estimar com es vulgui i de constituir una família, sigui quina sigui, formi part del seu ADN.

Supressió del terme "sigui quina sigui" (partim del terme que família ja ha de ser prou inclusiu per referir-se tots els models familiars).

714 17/05/2018

XAVIER 

FLORENSA 

CANTONS

BCN. 

BARCELONA 

VELLA

BCN. 

BARCELONA 

VELLA

Barcelona Modificació 49 18 5.2.f

— Drets constitucionals per la igualtat d’oportunitats de les persones LGTBI per poder viure amb normalitat l’orientació sexual i garantir el dret a estimar com 

es vulgui i a constituir una família.

Substituir "normalitat" per "plenitud la seva"... orientació sexual (entenem que el terme té unes connotacions molt més positives)

715 17/05/2018

XAVIER 

FLORENSA 

CANTONS

BCN. 

BARCELONA 

VELLA

BCN. 

BARCELONA 

VELLA

Barcelona
addició / 

supressió
49 19 5.2.f

Drets constitucionals per la igualtat d’oportunitats de les persones LGTBI per poder viure amb normalitat l’orientació sexual i garantir el dret a estimar com es 

vulgui i a constituir una família. 

Afegir "i la identitat de gènere al llarg de la seva vida" després de "l'orientació sexual" i suprimir "garantir el dret a estimar com es vulgui i a constituir una 

família." per ser reiteratiu respecte el paràgraf anterior.

716 17/05/2018

XAVIER 

FLORENSA 

CANTONS

BCN. 

BARCELONA 

VELLA

BCN. 

BARCELONA 

VELLA

Barcelona
Supressió / 

Modificació
49 20-22 5.2.f

— No-discriminació i lluita contra l’homofòbia i la transfòbia que vetlli perquè la igualtat sigui efectiva i garantir el dret de les persones LGTBI a viure amb 

normalitat l’orientació sexual i la identitat de gènere en la seva vida personal,pública i professional.

Com que tot aquest paràgraf és una mica reiteratiu respecte a l'anterior, es proposa substituir-lo per el següent:

-"Desplegament legislatiu contra la LGTBIfòbia i realització de polítiques transversals que incorporin la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere, ja que la 

seva posada en pràctica suposa un benefici per al conjunt de la societat."

764 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Poblenou Barcelona supressió 11 19 -20 2.1.e "Les eines (...) decantada, però" (en proposo la supressió)

765 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Poblenou Barcelona supressió 15-16 47-7 3.1 "És aquesta extraordinària fortalesa (...) fer possible la República Catalana" (en demano la supressió)

766 17/05/2018

Ramon 

Franch i 

Guerra

Nou Barris Barcelona Barcelona Modificació 41 35-37 4.5
Maldar sense treva a Catalunya sense deixar de banda el marc espanyol, l'escenari europeu i tenint en compte tots els drets fonamentals per generar una 

negociació que faci possible l'accés de Catalunya a la plena independència i l'efectiva i pacífica articulació democràtica de la República Catalana.



776 17/05/2018
FRANCESC 

FURNÉ JARDI

Horta-

Guinardó
Barcelona Barcelona Addició 7 13 ERC mai renunciarà a la independència com a mitjà per a aconseguir la república catalana.

777 17/05/2018
FRANCESC 

FURNÉ JARDI

Horta-

Guinardó
Barcelona Barcelona Addició 16 8

No es podrà normalitzar la relacio amb l’estat d’Estat espanyol i partits favorables a la intervenció de Catalunya mentre hi hagi persones preses polítics , 

exiliats i les nostres institucions de govern estiguin intervingudes.

778 17/05/2018
FRANCESC 

FURNÉ JARDI

Horta-

Guinardó
Barcelona Barcelona

Supressió / 

Modificació
3

No es convenient dir que no som prou podedoros en una ponència estratègica perquè aquesta frase expressa derrotisme. Per tant supressió a tot el 

document. El moviment independentista i republicà es un moviment social prou extens com per guanyar l’1 octubre i les eleccions del 21 de desembre.

786 17/05/2018
Jaume Forés 

i Llasat
Eixample Eixample Barcelona Addició 50 9 1

Uns Serveis Socials propers que donin resposta efectiva a aquelles necessitats personals i col·lectives, especialment per aquelles persones en risc o situació 

d'exclusió social.

787 17/05/2018

Ernest 

Maragall i 

Mira

Sarrià Sarrià Barcelona Addició 8 3 2.1

Esmena 1

Per afegir en el punt 2.1.a en la línia 3 de la pàgina 8 després del primer punt i seguit:

“Amb la globalització econòmica apareix una nova forma, més complexe i menys visible, de la vella contradicció entre treball i capital. 

La creixent distància en la distribució de la riquesa total entre la part corresponent als salaris i la que es converteix en benefici n’és la millor mesura. 

Aquest fenòmen, al mateix temps, fa encara més urgent la construcció d’alternatives politiques progressistes que es plantejin com objectiu central 

l’enfortiment del poder democràtic i de la capacitat per regular i limitar el poder econòmic global que avui actua sense control real.”

788 17/05/2018

Ernest 

Maragall i 

Mira

Sarrià Sarrià Barcelona Addició 8 48

Esmena 2

Per afegir al final de la página 8 com a nou paràgraf després de la línia 48:

“Podem identificar les arrels del conflicte català en la contradicció oberta i creixent entre la demanda de reconeixement polític formulada i sostinguda un i 

altre cop per la societat catalana i el projecte d’Estat dissenyat i aplicat per les forces politiques dominants a Espanya.

Un model d’Estat impulsat primer per el nou socialisme de la gestió més que de la transformació i després per el PP hegemònic i dretanitzat d’Aznar.

Un Estat en construcció que implicava l’assimilació progressiva de la “diferencia” catalana i la concentració de poder econòmic i polític a la renovada “gran 

capital” en  que Madrid s’anava convertint. 

Un model d’Estat, també, que buscava fer-se un lloc en l’economia global i en l’Europa dels vells i grans Estats encapçalada, en aquells anys,  per Alemanya, 

França i el Regne Unit.”

789 17/05/2018

Ernest 

Maragall i 

Mira

Sarrià Sarrià Barcelona Addició 8 48

Esmena 3

Per afegir a continuació de l’anterior:

“Però la contradicció de fons creix també en el nou entorn nascut a partir de la incorporació a l’OTAN i de l’entrada a la Unió Europea del 1986.

D’una banda les elits dominants a l’Estat es veuen reconegudes i estimulades en el seu projecte recentralitzador a cavall de la pertinença al nucli central de 

poder europeu i la solidaritat inter-estatal que se’n deriva.

De l’altre veiem com la societat i l’economia catalana trenquen gradual i progressivament amb la vella equació que les feia objectivament depenents de 

l’Estat espanyol en base al suposat equilibri compensador entre dèficit fiscal entès com natural o inevitable i superàvit comercial consolidat en relació al 

conjunt de l’Estat,  un equilibri coherent amb els respectius models productius i estructura empresarial.

A partir del 1986 la Unió Europea es cada cop més l’espai econòmic i social on desplegar amb potencia i naturalitat la nostra personalitat. L’emancipació 

psicologica es produeix abans que la ideològica o política i neix de forma quasi espontània en paral·lel a l’obertura a Europa i al món de la nostra economia 

industrial i de serveis avançats.

En altres termes, perquè seguir lligats a un Estat que no ens reconeix i del que només rebem notícia en tant que injustícia fiscal i reducció al mínim de poder 

politic i capacitat de decisió real, si el nostre espai econòmic i les nostres empreses es saben ja plenament europees i internacionals?

790 17/05/2018

Ernest 

Maragall i 

Mira

Sarrià Sarrià Barcelona Addició 20 7

Esmena 4

Per afegir com a nou paràgraf a la pàgina 20 a continuació del que acaba a la línia 7:

 

“Esquerra Republicana de Catalunya protagonitza un procés de creixement quantitatiu i de major presencia directe en tots els àmbits i territoris del país.

És hora, doncs, de fer explícita l’ampliació de fronteres ideològiques que ha de caracteritzar la conquesta del rol hegemònic progressista que ERC ha d’assumir 

en el proper període. 

Els conceptes de socialisme, d’ecologisme i de feminisme han d’afegir-se en tant que trets definidors de l’organització al costat dels que ja figuren des de 

sempre en els nostres estatuts.

Un socialisme transformador i impulsor del poder democràtic, un ecologisme compromès amb les exigències del canvi climàtic i la transició energètica, un 

feminisme que impregni amb naturalitat l’acció política i social d’ERC, seran la millor base per donar profunditat i màxima ambició a la incorporació de milers 

de ciutadans que volen ser part activa en la construcció de la Republica catalana.”

791 17/05/2018

Ernest 

Maragall i 

Mira

Sarrià Sarrià Barcelona Addició 20 7

Esmena 5

Per afegir a continuació de l’anterior.

“En aquest context de fort creixement i major pluralitat interna serà també convenient adoptar nous criteris i procediments per fer d’ERC una organització 

encara més flexible, oberta i transitable.

ERC ha de guanyar també el reconeixement social i el suport politic majoritari per la seva capacitat d’adaptar-se i compartir els nous modes de participació, 

d’iniciativa o d’implicació en la conducció dels cada cop més freqüents conflictes o processos reivindicatius en un o altre àmbit de la nostra societat.



848 17/05/2018
Eduard 

Miret i Pérez

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona
Supressió / 

Modificació
16 30 3.1.a

Primer de tot, felicitat als ponents pel grau d'excel·lència de tota la ponència.

Si be reconeixem la necessitat de valorar les majories socials com a element bàsic de la implantació d'un sistema polític, creien que en les circumstàncies 

anomales de ser tractats com una colònia, és discorres pere un viarant enganyós.

En aquest moment comença a discutir des dels fòrums públics sobre la qüestió, és caure en una de les típiques trampes intel·lectuals que tant la dreta com 

l'esquerra imperials en paren de forma tant sibil·lina, trampes carregades de mala fe com: que és ser català o espanyol, qui és o no xarnego (jo mateix ho sic i 

molta honra), etc. etc., i només pensades per difuminar els conceptes i enfrontar les poblacions. En aquest front tenim la guerra perduda. No hi entrem. És així 

que ens han encolomat el debat sobre majories socials abans de tenir un país on aplicar-les, i que com diem se n'ha de parlar però, és ara el moment?

Si comencem a plantejar ara la qüestó entrarem en una espiral discursiva sense solució de continuïtat. L'imperi mai en tindrà prou amb la majoria social que 

puguem plantejar per fer valer la nostra proposta: si proposen 2/5, els ens exixiran 2/3 i així, eternament. És un carreò sense sortida.

Pere això creiem que per ara, ens em de centrar en les majories parlamentàries que si que podem garantir i un com consolidada la independència, ja ens 

dedicarem a treballar les majories socials des d'una situació de normalitat que ara ni teni ni ens permetran assolir.

Així doncs, la independència s'ha de poder impossar de del Parlament i sobretot tenir en compte que un seguit de coses s'hauran de fer molt millor que fins 

ara, més encara tenint en compte que em donat temps a l'imperi per armar-se de lleis i vigilants molt més atens a la situació. Un poble que no pot impossar la 

seva voluntat de ser, és un poble captiu per sempre més.

870 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Addició 6 23 1.1.b
Hem estat i som un partit republicà i, en conseqüència,

radicalment demòcrates, pacifistes, ecologistes i feministes

871 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Modificació 13 1 2.2.a Motius per a la crítica a l'actual UE

872 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Modificació 32 21 4.2.a.8.

El dret a l’habitatge, malauradament, encara no està garantit per a molts catalans que o bé viuen en situacions d’exclusió social o no tenen prou ingressos per 

poder accedir a una llar digna. Volem treballar contra la cronificació de la pobresa, garantir el dret a l’habitatge als sensesostre i reduir el nombre de persones 

que viuen al carrer. El cost de l’habitatge i el seu sobrecost incideixen clarament en la taxa de pobresa, determinació de les desigualtats i exclusió social. 

També volem fer més assequible l’accés a l’habitatge augmentant el parc de lloguer, amb polítiques de contenció de preus i de protecció dels llogaters, així 

com amb l’augment exponencial del parc d’habitatge de lloguer públic i la rehabilitació del parc d’habitatges existents.

La lluita pel dret a l’habitatge és multisectorial i tranversal a les administracions. Hem d’activar totes les polítiques que tenim a l’abast avui mateix com 

l’Estratègia Integral per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya 2018-2021, els programes d’ajuts directes d’accés a l’habitatge i de garantia de l’accés als 

consums bàsics de la llar.  I fer efectiva l’aprovació del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge previst en la Llei del dret a l’habitatge com a instrument planificació 

i programació a llarg termini de les polítiques d’habitatge amb l’objectiu d’assolir el mandat de solidaritat urbana previst a la Llei d’habitatge (15% dels 

habitatges de primera residència amb protecció pública en vint anys).

873 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Modificació 33 31 4.2.a.13 Un model energètic més sostenible, més eficient i democràtic

874 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Modificació 33 32 4.2.a.13.

En el camp energètic Catalunya pateix un desajust global entre la producció, l’eficiència, el preu i les polítiques contra el canvi climàtic i de reducció de la 

dependència dels combustibles fòssils. 

Necessitem polítiques actives que abarateixin els costos energètics per a la indústria i els sectors productius (de les més altes a Europa), que garanteixin el dret 

a l’energia lluitant contra la pobresa energètica i que no castiguin les inversions en energies renovables. 

Per corregir-ho, el Govern desenvoluparà el Pacte Nacional de Transició Energètica per promoure el canvi de model energètic fixant l’horitzó d’arribar al 100% 

de renovable al 2050, promovent estructures més horitzontals en la generació, més descentralitzada, un model més flexible i adaptable, un mercat més 

competitiu, apostar per inversions més diversificades i menys agressives i promoure una fiscalitat que incentivi les bones pràctiques. «Fer República» també 

és tendir cap a una sobirania i sostenibilitat energètica més gran.

875 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Modificació 33 40 4.2.a.14. Nou model de gestió de les grans infraestructures viàries i ferroviàries

876 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Modificació 33 41 4.2.a.14.

Constatem la caducitat de l’actual model de gestió de les vies d’altes prestacions a Catalunya (autopistes i autovies) que no garanteix l’equilibri territorial, per 

la política de peatges ni la seguretat viària, per la manca d’inversions en trams d’altra sinistralitat. Tampoc garanteix la competitivitat i la competència 

logística ja que al fet de tenir la zona de peatges més alta de l’estat s’hi suma la manca d’inversions en connectors com el pont de Castellbisbal.

La finalització de les concessions en les vies de peatge en els propers anys ha de significar la proposta d’un nou model de gestió i de finançament de les vies 

d’altes prestacions que tingui com a prioritat el dret a la mobilitat, garantir la igualtat d’oportunitats, la capacitat inversora i la gestió de la mobilitat amb 

criteris públics i mediambientals.

El sistema ferroviari pateix una greu manca d’inversions que afecten clarament a la nostra economia, a la mobilitat quotidiana i al dret a la mobilitat dels 

ciutadans i ciutadanes. Les diagnosis estan fetes a l’entorn del Corredor Mediterrani de Mercaderies, el sistema de Rodalies, la xarxa de trens regionals i les 

grans i mitjanes estacions. És complex intentar actuar en aquest àmbit amb la negativa sistemàtica de l’estat, que és qui té les competències, en fer les 

inversions. Però la gravetat de la situació no pot esperar a la transició cap a la república per tenir les competències. Cal doncs activar un front públic amb totes 

les administracions i amb les entitats de la societat civil per fer possibles les inversions ferroviàries en els quatre àmbits esmentats.

877 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Addició 34 12 4.2.a.16. L'ecologia, la protecció del territori i del medi ambient.



878 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Addició 34 13 4.2.a.16.

L’ecologia i la protecció del medi, així com la lluita contra el canvi climàtic formen part intrínseca del model de país i de república que volem per a un futur 

millor. Volem un model mediambiental sostenible, innovador i integral que permeti compaginar el creixement econòmic a la vegada que garanteixi un entorn 

de qualitat en el present i per a les futures generacions. 

Ens plantegem com a reptes la minimització i transformació del residu en un recurs gràcies a l’eco-disseny i la implantació de sistemes d’economia circular. La 

visió cap a una nova cultura de l’aigua, mitjançant un pacte nacional i una estratègia integral que incorpori la millora de l’eficiència en el cicle de l’aigua, 

garantint l’abastiment de qualitat i preservant els cabals ecològics dels rius.

El desenvolupament de les energies renovables i l'autoconsum energètic en l’àmbit urbà i industrial, afavorint un model lliure de monopolis i més eficient 

econòmica i mediambientalment. Una gestió que faci compatible l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals i que garanteixi la protecció del 

medi natural (costaner, marítim, de muntanya, singular, amb parcs naturals o àrees o espècies protegides) amb especial atenció al bosc, actualment el 62% de 

la superfície del territori, a una política forestal transversal.

La reducció d’emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire de les nostres ciutats reverteix directament sobre una millor qualitat de vida i sobre la 

salut de les persones.  La gestió de protecció del patrimoni natural amb el 30% del territori que avui ja té algun tipus de protecció i la diversitat d’hàbitats 

existents a Catalunya.

879 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Addició 34 14 4.2.a.17. La seguretat i protecció civil

880 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Addició 34 15 4.2.a.17.

La llibertat és el principal valor que ens aporta seguretat, és des d’aquest principi que s’han d’abordar les polítiques de seguretat ciutadana i protecció civil, 

basades en un model de seguretat integral sòlid, eficaç i discret al servei de la ciutadania, amb un cos policial democràtic i de proximitat que sigui efectiu a tot 

el territori. L’altre pilar de d’aquest eix és el servei d’emergències i protecció civil que ha d’estar dimensionat per oferir un servei ràpid i eficaç. 

Incloem a l’agenda la Seguretat Viària com a prioritat, amb millores en les infraestructures, revisió i adaptació de la normativa de circulació, incorporació de 

mitjans tecnològics de control i seguretat viària, així com amb l’educació viària i la  conscienciació ciutadana. 

No volem renunciar a la visió d’un únic cos policial a Catalunya, amb la unificació dels Mossos d’Esquadra i les policies locals. Creiem en un Sistema Nacional 

de Salvaments i Emergències, que incorpori en un únic sistema l’atenció, la intervenció i el salvament.

Insistirem en la configuració d’un servei de protecció civil de base popular, com a millor fórmula d’implicar la ciutadania en l’autoprotecció.

881 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Addició 35 32 4.3.a
La seguretat amb una gestió democràtica de les polícies locals en coordinació amb els Mossos d'esquadra, amb especial atenció a la seguretat viària i la 

defensa de l'espai públic i comunitari.

882 17/05/2018

Ricard 

Martínez i 

Monteagud

o

Eixample Eixample Barcelona Modificació 35 23 4.3.a
Les actuacions urbanístiques al servei del desenvolupament sostenible de viles i ciutats compactes, amb la preservació del patrimoni històric i arquitectònic i 

amb la prioritat d'inversió en rehabilitació del parc d'habitatges i generació d'habitatge públic de lloguer.

883 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 12 28 2.1.f En comptes de "obert però no indentitari" -> "obert i inclosiu".

884 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 13 43 2.2.a

- La decebedora actuació de les institucions de la Unió Europea, així com també del seus alts càrrecs, davant l'actuació violenta de l'Estat Espanyol envers 

milions de ciutadans europeus i la gairebé inexistent voluntat espressada fins ara de liderar un procés de mediació entre el Govern Català i l'Estat espanyol.

885 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 15 24 2.2.c En comptes de "Països Catalans no podran reeixir" -> "Països Catalans tindran molt complicat reeixir"

886 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 15 25 2.2.c Just després d'Unió Europea "o com a mínim, d'una part dels seus membres"

887 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Addició 16 12 3.1.a Just després de ..."entendre que" afegir "cal, sense renunciar mai a l'objectiu de fer efectiva la República catalana,"

888 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Addició 16 17 3.1.a

5) Treballar incansablement per enfortir-nos en tots i cadascún d'aquells àmbits on durant l'octubre i novembre del 2017 ens varem veure superats per l'Estat 

espanyol.

889 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 16 24-29 3.1.a

A partir de ..."fer realitat la pròpia voluntat." Substituir la línia 24,25,26,27,28 i 29 per següent escrit:

" I com que desitgem que la República neixi per mitjans estrictament cívics, pacífics i democràtics, i tenint en compte l'equilibir de forces, per tal de fer-ho 

possible ens serà necessari incrementar el suport social a la República catalana més enllà del 51%"

890 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Addició 17 19 3.1.a Just després de "siguin" + ", encara que a vegades totalment necessaris i positius per tal de poder avançar en l'objectiu de fer efectiva la república,"

891 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona supressió 17 13 3.1.a Supressió: "(sobretot la part poderosa)"

892 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 17 14 3.1.a Es modifica "dret a decidir" per "dret a l'autodeterminació"

893 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 17 15 3.1.a Es modifica "arribarà" per "podria arribar"

894 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 17 34 3.1.b Es modifica "representa" per "veuen com"

895 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 17 38 3.1.b 5) El paper del monarca 6) La violència de l'Estat 7) La manca de separació de poders a l'Estat espanyol

896 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 19 18 3.2.b Dret a l'autodeterminació" i no "dret a decidir".

897 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 20 9-15 3.2.c

"L'opció dialogada amb l'Estat és la preferida i desitjada per ERC i ens comprometem a treballar-hi incansablement. Tenint en compte però que entenem el 

procés d'emancipació nacional de Catalunya com un procés de caràcter multilateral, si l'enrocament de l'Estat perdurés inmutable en el temps i el context de 

favors i complicitats internacionals virés al nostre favor, ERC es compromet a no desaprofitar qüalsevol escletxa d'oportunitat que s'obri per tal de fer efectiva 

la República catalana."



898 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 24 48 3.6.c

3.6.c Oferir a tots els represaliats presents i futurs que així ho sol·licitin l'opció de situar-se a l'ampara d'un sistema judicial que respecti escrupulosament la 

separació de poders i els tractats internacionals sobre els Drets Humans i Civils.

3.6.d Desvincular-se del poder econòmic directament lligat al règim del 78 i als favors de l'Estat.

899 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 25 43 3.7.b

Per totes aquestes raons, ens comprometem, en els següents anys, a parlar amb tots aquells actors internacionals que estiguin interessats en el nostre 

projecte d'esdevenir República. Per tal d'establir-hi aliances i texiri xerxes de complicitats i interessos, sense excloure cap opció per raons d'orígen, religió o 

classe social.

900 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Addició 27 45 4.1.b Corrupte i oligàrquic.

901 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Modificació 28 40 4.1.c Cnaviar "possibilitat de fer República" per "possibilitat de lluitar per la República"

902 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Addició 41 15 4.5

4.5 Fer República des del Consell de la República

Moltes de les polítiques necessàries per tal de poder fer efectiva la república es veuran bloquejades per l'Estat Espanyol. El Consell de la República serà un 

espai lliure des d'on aquestes polítiques es podran tirar endavant i fer realitat. Es treballarà en l'àmbit de la UE però també molt més enllà. En clau de fer 

efectiva la legislació interna tombada pel TC, protagonitzant també l'acció diplomàtica catalana i com a ens impulsor de totes aquelles polítiques en 

majúscula que són necessaries estudiar, definir i implementar per tal d'esdevenir un Estat independent.

(El punt 4.5 de la ponència passaria a ser doncs el punt 4.6)

903 17/05/2018
Xavi Miró 

Argemí
Eixample Eixample Barcelona Addició 33 39 4.2.a.13

"4.2.a.14" (es correria la numeració) "Un model de política de seguretat i defensa

La voluntat d'esdevenir un Estat independent en forma de República implica assumir competències i responsabilitats que fins ara han restat sempre en mans 

de l'Estat. El compromís d'Esquerra Repúblicana amb fomentar la pau a Catalunya i al món és innegociable i entenem que definir i tenir una política de 

defensa no és només compatible amb el foment de la pau i la desmilitaritzacó global sinó, molt sovint, la millor estratègia per avançar en aquest camí com per 

exemple fan Suècia o Noruega, països que prenem com a referents.

Des d'Esquerra creiem que la política de defensa de Catalunya ha de ser proporcional a les dimensions del país i ens ha de permetre assumir tots aquells 

compromisos internacionals que actualment ja hem adquirit. Un model de defensa propi ens ha de permetre: 

1) Participar en les missions de pau de l'ONU i tenir veu pròpia en la matèria en el si de la comunitat internacional.

2) No demanar als altres estats allò que nosaltres mostraríem no estar disposats a fer si no tinguessim una política de defensa. 

3) Tenir un model de defensa 100% democratizat i amb un fort control, tan parlamentari com ciutadà."

4) Generar al seu voltant una indústria que afavoreixi la inversió, tan pública com privada, i un fort creixement en la recerca i la innovació tecnològica.

962 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 21 6 3.3.a bones polítiques públiques en tots els camps del benestar social, "els serveis socials", .... la cultura, l'urbanisme....

963 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Modificació 0 0 Revisió del llenguatge de la ponència amb mirada de gènere

964 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 34 12 4.2.a

.2.a.16. Un model de Serveis Socials per a la inclusió i la cohesió social

Els Serveis Socials de la República catalana han de tenir l'objectiu d'acompanyar a les persones al llarg de la seva vida perquè puguin gaudir de la màxima 

autonomia personal i d'un entorn social i comunitari encaminats a lluitar contra l'aïllament i promoure les relacions socials.

Per tal de garantir l'atenció i promoció de les persones, grups i/o comunitats els serveis socials treballaran de forma coordinada amb els altres àmbits del 

benestar social, educació, salut, prestacions, habitatge, etc... per tal d'abordar la seva intervenció de forma integral.

La República catalana haurà de desenvolupar la quarta pota de l'Estat de Benestar per arribar, com a mínim, als estàndards europeus i garantir els drets 

socials de tots i totes els/les catalans/es.

965 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Modificació 0 0 Revisió transversal de la ponència amb mirada feminista

966 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 12 15 2.1 2.1.g. El feminisme en el centre de l'agenda política republicana (escriure paràgraf)

967 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 17 24 3.1.a

Afegir guió

- Construir República significa tenir en compte les dones. Els països més avançats són els que tenen els indicadors de participació de les dones en l'àmbit 

públic i privat més alts. Les condicions actuals de desigualtat entre homes i dones provoquen una gran pèrdua de talent, invisibilització i menysteniment de 

l'activitat (laboral, de cures, cultural, intel·lectual, etc.) i fa que moltes dones visquin en inferioritat de condicions. Tanmateix observem que després dels 

darrers esdeveniments polítics en el nostre país i l'impuls de les noves generacions al feminisme determina la tendència que moltes dones s'incorporin a la 

política i/o la considerin com un instrument de transformació de les seves vides i de reconeixement dels seus drets. La República catalana ha de ser un 

referent per a totes les dones i considerar-la com l'eina que té com a objectiu el canvi amb polítiques feministes estructurals.

968 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 20 2 3.2.c

Incorporar cada vegada més sector socials al projecte de República catalana....

"En aquest sentit es va aprovar el Pla d'Igualtat d'ERC que vol ser l'instrument per aconseguir la incorporació de dones en Esquerra Republicana i convertir-nos 

en referent de les polítiques feministes a Catalunya".

... Cal que Esquerra.....

969 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 20 6 3.2.c

I que esdevingui el partit de referència principal tant de l'independentisme com dels moviments socials progressistes "i feministes", no només a les zones on ja 

és fort.....

970 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 30 20 4.2 Afegir apartat 4) assegurar la transversalitat de les polítiques de gènere en tota l'acció de govern.

971 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 34 47 4.3.a Definir Igualtat de Gènere



972 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Modificació 36 14 4.3.c

es basen en tres principis d'actuació

per:

es basen en quatre principis d'actuació

973 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 36 19 4.3.c.

Afegir

- Igualtat de gènere

974 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 33 7 4.2.a.10

Tanmateix l’escola catalana ha d’impulsar la formació en Igualtat de Gènere per tal d’assegurar la igualtat entre homes i dones, l’apoderament de les nenes i 

l’aprenentatge de l’autonomia personal i autocura de tot l’alumnat.

975 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 8 9 2.1.a després de costos socials: i els costos econòmics de la discriminació de gènere

976 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 8 42 2.1.a al final: i feminista

977 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 6 27 2.1.a al final de la frase: i sororitat.

978 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 8 17 després de sistemes assistencials : i sobre les dones que són qui assumeixen la major part de les cures familiars.

979 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 52 46 a 48 5.4.a

• Vetllar per l'acompliment dels drets en igualtat de gènere i LGTB en totes les polítiques públiques i actuacions administratives

• Impulsar processos de simplificació i modernització administrativa per facilitar les gestions als conjunts d’usuaris i interlocutors dels serveis públics. 

Qualsevol tràmit amb les administracions públiques s’haurà de poder dur a terme de forma telemàtica

• Establir mecanismes obligatoris, eficaços i transparents de millora continua, i de rendiment i d’avaluació de les polítiques públiques, com ara la creació 

d’una agència independent d’avaluació de les polítiques públiques, així com mecanismes permanents per mesurar i adequar el grau de proximitat i confiança 

dels serveis públics a la ciutadania a qui va destinada.

• Donar accessibilitat a totes les dades i els estudis de les administracions públiques, llevat que un llei ho prohibeixi explícitament per motius justificats.

• Garantir mecanismes de participació en totes les fases de les polítiques públiques i de la prestació dels serveis públics (elaboració, prestació i avaluació).

• Aprovar un codi republicà d’ètica, responsabilitats i rigor  a les administracions públiques

• Vetllar pel respecte i impuls dels principis socials i innovadors en la prestació dels serveis, tant en la seva contractació com en el disseny i implementació.

• Garantir que la igualtat, la publicitat en l’accés, el mèrit i el reconeixement de les capacitats i talents regeixin el funcionament de les administracions 

públiques republicanes en la selecció i la provisió dels llocs de treball

• Establir mecanismes per al rendiment de comptes, l’avaluació i la responsabilització dels empleats públics.

• Establir uns cossos comuns de la funció pública de les administracions públiques del país, amb sistemes homologables d’accés, provisió i carrera 

professional dels empleats públics que permeti la mobilitat entre les diferents administracions del nostre país.

• Establir mecanismes de formació i millora contínua de les competències dels empleats públics, que afavoreixi la innovació i la millora de l’eficiència

• Establir mecanismes que facilitin la conciliació familiar, impulsant el teletreball, entre d’altres mesures

• Garantir la paritat de gènere en el nomenament dels alts càrrecs, càrrecs directius i càrrecs de confiança

• Regular la funció directiva professional per als càrrecs directius amb accés de manera meritocràtica, transparent i amb avaluació pública dels objectius, en el 

marc de la nova regulació de les administracions públiques catalanes, delimitant amb claredat la frontera entre les tasques dels càrrecs polítics, els directius i 

els empleats públics i despolititzar les administracions reguladores i independents.

980 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 31 40 4.2.a.5

3) Establir mesures efectives que contribueixin a l'eliminació de la discriminació salarial de les dones (bretxa salarial) 

4) Promoure accions que permetin trencar el sostre de vidre laboral, la incorporació de les dones a sectors professionals majoritàriament masculinitzats i dels 

homes a sectors majoritàriament feminitzats i acabar amb totes les formes de discriminació de gènere en el món laboral.

981 17/05/2018
Núria Pi 

Garcia

Horta-

Guinardó

Horta-

Guinardó
Barcelona Addició 31 46 4.2.a.6

Una vida plena demana una conciliació... 

afegir: "i coresponsabilitat d'homes i dones"

994 17/05/2018

Pilar 

Vallugera 

Balañà

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona Modificació 25 1 3.7 Títol: Enlloc de "reemprendre"  ha de dir "rependre"

995 17/05/2018

Pilar 

Vallugera 

Balañà

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona
Supressió / 

Modificació
20 12 3.2 des de "la creació de la república catalana fins a... visió a llarg termini"

996 17/05/2018

Pilar 

Vallugera 

Balañà

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona Modificació 18 21 3.2.a ... tot el mal fet per l'aplicació de l'article 155 i 135 i per la involució....

997 17/05/2018

Pilar 

Vallugera 

Balañà

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona Modificació 17 27 3.1.b

curt termini: sense haver pogut fer un referèndum pactat, tenim la certes que la meitat ee la societat catalana aproximadament, dona suport a la 

independència. Aquesta afirmació es pot fer tant com a conseqüència del referèndum de l'1 d'octubre com de les eleccions, il·legítimament convocades, del 

21 de desembre.

998 17/05/2018

Pilar 

Vallugera 

Balañà

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona Addició 17 27 3.1.b

curt termini: sense haver pogut fer un referèndum pactat, tenim la certes que la meitat ee la societat catalana aproximadament, dona suport a la 

independència. Aquesta afirmació es pot fer tant com a conseqüència del referèndum de l'1 d'octubre com de les eleccions, il·legítimament convocades, del 

21 de desembre.

999 17/05/2018

Pilar 

Vallugera 

Balañà

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona Addició 16 46 3.1.a Supressió des de "En aquesta línia cal abandonar" fins "entorn"



1000 17/05/2018

Pilar 

Vallugera 

Balañà

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona Addició 16 30 3.1.a Supressió des de "I això no significa, naturalment, fins a 51 per cent"

1001 17/05/2018

Pilar 

Vallugera 

Balañà

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona Addició 16 25 3.1.a

I la realitat avui en dia és, que si bé l'independentisme és majoritari, no és prou poderós davant l'Estat Espanyol, encara com per convertir Catalunya en una 

República independent; el que en una situació radicalment democràtica és una condició suficient, no ho és en l'actual marc de violència, repressió i manca de 

diàleg per part de l'Estat. D'altra banda és desitjable una proporció major quan es tracta que la República neixi per mitjans estrictament cívics, pacífics i 

democràtics, cosa que no obsta per reconèixer la legitimitat a la majoria ja existent.

És per això que cal entendre que obtenir la majoria social d'un país passa necessàriament però no només per una majoria simple a una cambra parlamentària.

1002 17/05/2018

Pilar 

Vallugera 

Balañà

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona Modificació 12 10 2.1.e ...no és nacionalista sinó nacional; té una identitat composta que estem definint col·lectivament....

1003 17/05/2018

Pilar 

Vallugera 

Balañà

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

CIUTAT 

VELLA -

BARCELONE

TA

Barcelona Modificació 11 26 2.1.e ...inspira el projecte republicà: l'assoliment de la plena sobirania, més igualtat i més qualitat....

1004 17/05/2018 Adrià Bofill
Clot-

Verneda
Barcelona Barcelona Modificació 17 27-34 3.1.b

[...] a curt termini: 1) només la meitat de la societat catalana, aproximadament, dona suport a partits independentistes; 2) entre els suports absents és 

particularment destacable el d’una part important de la classe treballadoral; 3) una part important dels mitjans de comunicació presents a Catalunya 

—especialment els més tradicionals— són fortament partidaris del manteniment del règim del 78 i de la seva correlació de poders polítics i econòmics i, per 

tant, s’expressen com a fortament contraris a la independència i, en conseqüència, aposten per la desinformació i la tergiversació sobre la naturalesa i els 

objectius del republicanisme i l’independentisme; 4) els grans poders econòmics catalans més vinculats al BOE s’oposen de manera frontal a una República 

que representa una greu amenaça pels seus privilegis; i 5) ens enfrontem a un Estat Espanyol disposat a exercir la violència per suprimir expressions 

democràtiques pacífiques. Es tracta [...]

1005 17/05/2018 Adrià Bofill
Clot-

Verneda
Barcelona Barcelona Supressió 16 34-35 3.1.a [...] Una majoria social, tot sigui dit de passada, que no pot ser ni exigua ni efímera.[...]

1006 17/05/2018 Adrià Bofill
Clot-

Verneda
Barcelona Barcelona Modificació 7 41 2.1.a Assumim el repte històric i polític d'establir una República per la via de la independència i l'exercici del dret a l'autodeterminació en una era [...]

1007 17/05/2018 Adrià Bofill
Clot-

Verneda
Barcelona Barcelona Modificació 16 45-46 3.1.a

[...] d'avui. En aquesta línia, cal continuar mantenint actituds obertes i anti-dogmàtiques en relació al nostre entorn. El nostre patriotisme és cívic i republicà i, 

[...]

1008 17/05/2018 Adrià Bofill
Clot-

Verneda
Barcelona Barcelona Modificació 16 24-29 3.1.a

[...]al mateix factor clau: la capacitat de fer realitat la pròpia voluntat. En base a l'experiència de la darrera meitat de l'any 2017 ha quedat clar que qualsevol 

estratègia efectiva a partir d'ara per aconseguir la independència haurà de tenir en compte l'autoritarisme que impregna les estructures polítiques, 

mediàtiques i judicials de l'Estat Espanyol, i també la necessitat de mantenir i incrementar el suport popular a la indepèndència. Caldrà insistir en el projecte 

ampli i incloent, amb un discurs propositiu que destaqui les mancances del model autonòmic del règim 78 i no centrat només en missatges anti-repressius. 

Qualsevol estratègia reeixida haurà de tenir en compte també que ens enfrontem a un Estat disposat a fer servir la violència i l'autoritarisme per evitar 

l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya.

És per tot això  [...]

1009 17/05/2018 Adrià Bofill
Clot-

Verneda
Barcelona Barcelona Modificació 18 34-35 3.2.a

[...]; el neomasclisme, la precarietat laboral i vital introduïda pel neoliberalisme; la minorització de la llengua catalana.

Desconnectar[...]

1010 17/05/2018 Adrià Bofill
Clot-

Verneda
Barcelona Barcelona Modificació 10 17 2.1.d [...]. Així doncs, sobre la base de la reivindicació cultural i lingüística que mantenim, [...]

1011 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Barcelona Barcelona Supressió 9 42 2.1.c "autoritaris" (en proposo la supressió)

1012 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Barcelona Barcelona Supressió 18 15-16 3.2 "Queda clar, doncs, (...) nostre partit." (en proposo la supressió)

1013 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Barcelona Barcelona Supressió 38 22-27 4.4 "Tot i això, (...) una realitat." (en proposo la supressió)

1014 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Barcelona Barcelona Modificació 38 20 4.4 "En aquest sentit," entre el punt-i-seguit i "la combinació"

1015 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Barcelona Barcelona Addició 38 22 4.4 ",corroborada per la victòria de les forces independentistes en les eleccions del proppassat 21 de desembre", després de "Parlament" i abans del punt-i-seguit.

1016 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Barcelona Barcelona Supressió 20 20-21 2.1.e ", prou (...) poble"" (en proposo la supressió)

1017 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Barcelona Barcelona Modificació 20 18 3.3

"Som un poble divers i plural" 

en comptes de 

"Som un sol poble"

1018 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Barcelona Barcelona Supressió 18 6-9 3.1.c "És a partir (...) República Catalana" (en proposo la supressió)

1019 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Barcelona Barcelona Addició 17 43 3.1.c "almenys" entre "arribar" i "als"

1022 17/05/2018
Pilar 

Vallugera
Ciutat Vella Barcelona Barcelona Modificació 16 12 3.1.a

substituir els quatre punts existents pels tres següents:

1) Entendre que una majoria parlamentaria, es necessària, però no suficient per acomplir els nostres objectius. 

2) Aprofundir en aquells components de la nostra política que ens enfoquen cap a la hegemonia social existent entorn dels principis democràtics i la sobirania 

popular.

3) entendre el procés cap a Independència com un fenomen necessàriament multilateral, en el qual intervindran actors polítics i institucionals d’índole molt 

diversa.



1023 17/05/2018
Pilar 

Vallugera
Ciutat Vella Barcelona Barcelona Modificació 17 14 3.1.a

Línia 14 de “En el cas...” a “... independència” per:

“En el cas català, la conquesta d'un referèndum pactat, condició insuficient però desitjable per a la independència,”

"

1024 17/05/2018
Pilar 

Vallugera
Ciutat Vella Barcelona Barcelona Modificació 17 13 3.1.a

De la línia 3 a la 13, de “Cal començar” a “... poderosa).” Per:

TOTA VOLUNTAT ÉS UNILATERAL: “No podem renunciar a cap via democràtica i pacífica per assolir la República Catalana, com a Estat independent. Tenim 

l'obligació com a organització política central en l'independentisme català, d'estar preparats per encarar qualsevol finestra d'oportunitat per assolir els 

nostres objectius d'alliberament nacional.”

"

1033 17/05/2018 Adrià Bofill
Clot-

Verneda
Barcelona Barcelona Modificació 17 3-13 3.1.a

[...] més mobilitzada.

El procés cap a la República Catalana serà clarament multilateral, des del punt de vista social, econòmic, polític i institucional. I és que els processos de canvi 

profund són necessàriament multilaterals. No és només que impliquin, en algun moment, algun tipus de negociació entre els independentistes i l’estat 

matriu, sinó que ambdós actors són internament plurals i, alhora, estan envoltats d’una altra multiplicitat d’actors (altres estats, organitzacions 

internacionals, empreses, sindicats...). Perquè els canvis profunds es portin a terme, els actors que els promouen necessàriament han de començar a actuar 

sense esperar que aquells que no desitgen els canvis s’hi avinguin, però igualment cal deixar una porta clarament oberta a la interlocució amb l’altra part o 

amb actors que hi siguin propers. I també cal cercar el suport de tercers actors que puguin desbloquejar les situacions d’impàs i contenir els excessos de les 

parts (sobretot de la part poderosa).

En el cas català [...]

1035 17/05/2018
Pilar 

Vallugera
ciutat-vella ciutat-vella Barcelona addició 10 19 2.1.d després de transversal: i feminista

1036 17/05/2018
Pilar 

Vallugera
ciutat-vella ciutat-vella Barcelona Modificació 36 14 4.3.c

es basen en tres principis d'actuació

per:

es basen en quatre principis d'actuació

1037 17/05/2018
Pilar 

Vallugera
ciutat-vella ciutat-vella Barcelona addició 30 20 4.2 Afegir apartat 4) assegurar la transversalitat de les polítiques feministes en tota l'acció de govern.

1038 17/05/2018
Pilar 

Vallugera
ciutat-vella ciutat-vella Barcelona addició 20 6 3.2.c

I que esdevingui el partit de referència principal tant de l'independentisme com dels moviments socials progressistes "i feministes", no només a les zones on ja 

és fort.....

1039 17/05/2018
Pilar 

Vallugera
ciutat-vella ciutat-vella Barcelona addició 17 24 3.1.a

Afegir guió

- Construir República significa tenir en compte les dones. Els països més avançats són els que tenen els indicadors de participació de les dones en l'àmbit 

públic i privat més alts. Les condicions actuals de desigualtat entre homes i dones provoquen una gran pèrdua de talent, invisibilització i menysteniment de 

l'activitat (laboral, de cures, cultural, intel·lectual, etc.) i fa que moltes dones visquin en inferioritat de condicions. Tanmateix observem que després dels 

darrers esdeveniments polítics en el nostre país i l'impuls de les noves generacions al feminisme determina la tendència que moltes dones s'incorporin a la 

política i/o la considerin com un instrument de transformació de les seves vides i de reconeixement dels seus drets. La República catalana ha de ser un 

referent per a totes les dones i considerar-la com l'eina que té com a objectiu el canvi amb polítiques feministes estructurals.

1040 17/05/2018
Pilar 

Vallugera
ciutat-vella ciutat-vella Barcelona addició 0 0 Revisió transversal de la ponència amb mirada feminista

1041 17/05/2018
Pilar 

Vallugera
ciutat-vella ciutat-vella Barcelona addició 0 0 Revisió del llenguatge de la ponència amb mirada feminista o "lila"

1042 17/05/2018
Pilar 

Vallugera
ciutat-vella ciutat-vella Barcelona addició 31 40 4.2.a.5

3) Establir mesures efectives que contribueixin a l'eliminació de la discriminació salarial de les dones (bretxa salarial) 

4) Promoure accions que permetin trencar el sostre de vidre laboral, la incorporació de les dones a sectors professionals majoritàriament masculinitzats i dels 

homes a sectors majoritàriament feminitzats i acabar amb totes les formes de discriminació de gènere en el món laboral. 

1043 17/05/2018
Pilar 

Vallugera
ciutat-vella ciutat-vella Barcelona Modificació 52 44 5.4.a

Una administració propera, simplificada i descentralitzada al servei de la ciutadania i de l'estat del benestar i organitzada en dos nivells de govern i tres 

àmbits d’actuació territorial: organització de la República Catalana mitjançant el govern estatal, que actua territorialment en vegueries, i el govern municipal. 

Al mateix temps, es fomentarà la mancomunació voluntària i flexible dels serveis municipals, mantenint el fet comarcal com a consciència de singularitat i 

àmbit ordinari de mancomunació en els territoris amb predomini de municipis amb poca població. 

1045 17/05/2018

Ana María 

Surra 

Spadea

Nou Barris Nou Barris Barcelona Modificació 6 0 1.1.b Agregar en el título: "laico" después de Republicano 

1046 17/05/2018

Ana María 

Surra 

Spadea

Nou Barris Nou Barris Barcelona Modificació 6 0 1.1.b

Agregar entre el segundo y el tercer parágrafo:

Propuesta de Texto:

La laicidad es ante todo un principio de neutralidad con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares (religiosas, agnósticas o ateas), un 

régimen social de convivencia, donde las instituciones políticas (partido y Estado) están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos.

Propuesta de Concepto:

Laicidad: cómo se debe organizar, desde nuestro punto de vista, la vida en sociedad, especialmente en relación con las diversas religiones. Financiamiento 

directo o indirecto, expresiones en la vía pública, etc.



1047 17/05/2018

Ana María 

Surra 

Spadea

Nou Barris Nou Barris Barcelona Modificació 7 0 2.1

Segundo Parágrafo, segunda línea: donde dice " "molts errors d'análisi"

Propuesta de concepto:

No se hace una auto-crítica acabada y completa de la estrategia de la DUI y que nos llevó a este impase, ni un balance crítico de porqué del fracaso del 

intento de República en octubre pasado, fundamentales para no repetir errores en el futuro cercano.

Nuestros militantes y nuestro pueblo quieren saber: ¿qué pasó y qué pensamos?

Es imprescindible explicar los "muchos errores de análisis"

1048 17/05/2018

Ana María 

Surra 

Spadea

Nou Barris Nou Barris Barcelona Modificació 11 0

(viene del punto 2.1d de la página 10)

Modificación de concepto:

Cuando afirma que "el Estado tiene bien poco crédito en Catalunya", se refiere a los catalanes, pero olvida a una gran mayoría de españoles (venidos de otras 

partes), de Gitanos y de inmigrantes que aún no lo están (votan Cs porque desconocen nuestras propuestas)

1049 17/05/2018

Ana María 

Surra 

Spadea

Nou Barris Nou Barris Barcelona Modificació 14 0 2.2.c

Propuesta de concepto:

Europa:

Esto es muy criticable, la comunidad europea no es la única forma de integrarse en Europa. 

Por qué admitir a una mayoría reaccionaria que domina el parlamento europeo? 

¿Y la OTAN: debemos estar adentro o no? Y por qué?

Schengen: sí o no? 

¿Hay que aceptar la política europea sobre migraciones? 

¿Hay que aceptar las acciones belicistas europeas?

1050 17/05/2018

Ana María 

Surra 

Spadea

Nou Barris Nou Barris Barcelona Modificació 18-19 0 3.2.b

3.2b Reforzar el independentismo de izquierda

Propuesta de concepto:

: “Ensanchar la base social”, todos estamos de acuerdo, ¿pero todos pensamos en lo mismo a la hora de definir qué significa?  Algunos piensan que sólo se 

trata de convencer a “comunes” y “socialistas”, pero, se trata SÓLO de esos sectores? Y los sectores que vinieron de otras partes de España, los inmigrantes y 

los gitanos, mayoritarios en el cordón metropolitano y en grandes ciudades como Hospitalet, Santa Coloma, Badalona, Sabadell, Granollers y tantas ciudades 

de la costa?

El partido tiene que escribir negro sobre blanco lo que realmente significa, “ensanchar la base social”,  pues es fundamental para definir una estrategia y las 

tácticas correctas.

No se define claramente una política de alianzas. Para la cual, es necesario saber bien cuales son nuestras criticas a realizar a la CUP (por su infantilismo), 

cuales al PDCAT (por sus políticas antisociales, desahucios, etc.),  que nos diferencia de Podemos y del PSC (por su política centrista y oportunista apoyando al 

estado español), son algunos ejemplos.

1051 17/05/2018

Ana María 

Surra 

Spadea

Nou Barris Nou Barris Barcelona Modificació 19 0 3.2.c

3.2c reforzar Esquerra Republicana

Propuesta de concepto:

No se habla acerca de qué política desarrollar en lo concerniente a la formación de cuadros y militantes en el partido, que es fundamental para el accionar 

cohesionado del conjunto.

No se habla de cómo haremos efectiva la igualdad de género, pues no alcanza con tener listas cremalleras, si a la hora de la formación y promoción de 

militantes no pensamos primero en esto, o mantenemos la multiplicidad de cargos (públicos y de partido), en manos de hombres mayoritariamente (porque, 

en general, tienen más tiempo de dedicación). 



1052 17/05/2018

Ana María 

Surra 

Spadea

Nou Barris Nou Barris Barcelona Modificació 20-23 3.3 . 3.4

3.3 y 3.4  Som un sol poble y Viure junts els que son diferents

Propuesta de contenido:

Como concepto está muy bien y es a lo que queremos llegar pero aun no somos un solo pueblo !!!

Debemos convencer a los miles que vinieron de otras partes de España, los que vinieron de otras partes del mundo y al pueblo Gitano

Estos sectores hasta ahora no han llegado a comprender bien cuáles serían sus “beneficios” en una futura república independiente catalana. 

Sin duda, ERC ha sido el único partido que lo ha intentado y que incluso ha dado cierta visibilidad, pero creemos que eso no es suficiente para convencer ni 

mucho menos para obtener el voto consciente de esa mayoría.

Ahora se suma el hecho del trabajo que viene realizando Ciudadanos, que ha visto nuestra debilidad al respecto y se ha dedicado a trabajarlos con mentiras y 

con el apoyo de los medios de comunicación.

Si bien el trabajo nos costará el doble,  pensamos que vale la pena, que es por ahí donde no sólo agrandaremos nuestra base social sino que le daremos en el 

tendón de Aquiles a nuestros directos rivales: Cs.

Necesitamos una política “específica” de acercamiento, de discursos y de propaganda, mayoritariamente EN CASTELLANO (no hay que tenerle miedo a esto), 

y con la propia gente de éstos sectores, PERO el partido en general  tiene que estar convencido de que por ahí también va la cosa y no dejar el tema como algo 

“secundario” o sin importancia.

1053 17/05/2018

Ana María 

Surra 

Spadea

Nou Barris Nou Barris Barcelona Modificació 41 0 5

5. La república que Farem

La propuesta sería cambiar este punto completo por "Los pilares de la República" que está mucho mas completo y mejor.

1094 17/05/2018

Andreu 

Torres 

Borràs

Eixample eixample Barcelona Modificació 6 23 1.1b Títol:  1.1.b  Hem estat i som un partit republicà: radicalment demòcrates, pacifistes, feministes i ecologistes.

1095 17/05/2018

Andreu 

Torres 

Borràs

Eixample eixample Barcelona addició 13 27 2.2.a La preponderància dels lobbies a l'hora de dictar les polítiques i la submissió a aquests per part del Parlament Europeu

1096 17/05/2018

Andreu 

Torres 

Borràs

Eixample eixample Barcelona addició 17 33 3.1.b

3.b) Catalunya no té cap protecció davant dels mitjans de comunicació madrilenys que fan anticatalanisme quotidianament i que influencien en gran manera 

l'opinió de sectors importants de les classes populars, en especial la població no-catalanoparlant.

3.c) La llengua catalana no ha parat de retrocedir a nivell social. A la major part del país la nova immigració se socialitza en castellà perquè és l'idioma 

socialment dominant i imprescindible per a la seva primera integració. Aquest fet sovint decanta la gent cap a un sentiment de pertinença espanyol abans 

que català.

1097 17/05/2018

Andreu 

Torres 

Borràs

Eixample eixample Barcelona supressió 25 30 3.7.a

Nosaltres volem participar activament en la construcció d'Europa.

Proposta d'eliminar : "...i la manera més coherent de fer-ho és començar pel nostre propi país, sinó com assolirem l'Europa que volem? Per tots aquests 

motius, el nostre projecte no és també europeista, sinó que som part de l'essència del projecte europeu".  

Pensem que aquest text és repetitiu i no aporta res.

1098 17/05/2018

Andreu 

Torres 

Borràs

Eixample eixample Barcelona addició 31 38 4.2.a.5 1) Establir un salari mínim que suposi un sou digne i alhora un ingrés raonable per a la Seguretat Social. Avançar en el salari català... 

1126 17/05/2018
Lluís Jordan 

Bayod
Sant Andreu  Sant Andreu Barcelona Modificació 17 42-44 3.1.c

I tanmateix, les fortaleses de l'independentisme no són menyspreables:

1) en menys d'una dècada ha passat a ser l'opció majoritària de la societat catalana; 2) aquesta majoria social és encara major entre les franges joves de la 

població, cosa que li obra enormes possibilitats de cara al futur.

1183 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou poblenou Barcelona supressió 17 25-38 3.1.b "3.1.b (...) interessos." (en demano la supressió) 

1184 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou poblenou Barcelona supressió 17 3 a 19 3.1.a "Cal començar (...) una realitat." (en demano la supressió) 

1185 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou poblenou Barcelona supressió 16 24 a 37 3.1.a "Dit d'una altra manera: amb voluntat, fins i tot (...) pacífica i democràtica" (en demano la supressió) 

1186 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou poblenou Barcelona Modificació 16 23-24 3.1.a

"Però, tot i reconèixer la complexitat, en general, dels processos d'emancipació nacional, la seva resolució sempre passa per la convicció que és possible fer 

realitat una voluntat majoritària i democràtica en la disputa per l'hegemonia política quant al territori nacional en qüestió, si aquesta voluntat, fins i tot sense 

aliats, està disposada a assumir-ne els costos" 

en comptes de  

"Malauradament, (...) pròpia voluntat"

1187 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou poblenou Barcelona Modificació 16 13-14 3.1.a

"cal seguir ampliant" en comptes d'"ampliar" 

"no deixar d'estendre la mà a" en comptes de "recuperar les complicitats amb"

1188 17/05/2018

Matilde 

Domingo 

Soriano

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona supressió 7 5 a 12 1.1.c
Suprimir tot el paragraf No separem... fins ...“som també independentistes.                                                        JUSTIFICACIO:  Repeteix els conceptes bàsics del 

primer paràgraf però afegeix confussió innecesària i inconvenient.



1209 17/05/2018

Gemma 

Serrasolsas 

Pla

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 20 7

Esmena 5

Per afegir a continuació de l’anterior.

“En aquest context de fort creixement i major pluralitat interna serà també convenient adoptar

nous criteris i procediments per fer d’ERC una organització encara més flexible, oberta i

transitable.

ERC ha de guanyar també el reconeixement social i el suport politic majoritari per la seva

capacitat d’adaptar-se i compartir els nous modes de participació, d’iniciativa o d’implicació

en la conducció dels cada cop més freqüents conflictes o processos reivindicatius en un o altre

àmbit de la nostra societat.

Aquesta esmena l'ha presentat l'Ernest Maragall, la comparteixo i li sedeixo a ell la defensa.

1210 17/05/2018

Gemma 

Serrasolsas 

Pla

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 8 3 2.1

Esmena 1

Per afegir en el punt 2.1.a en la línia 3 de la pàgina 8 després del primer punt i seguit:

“Amb la globalització econòmica apareix una nova forma, més complexe i menys visible, de la

vella contradicció entre treball i capital.

La creixent distància en la distribució de la riquesa total entre la part corresponent als salaris i la

que es converteix en benefici n’és la millor mesura.

Aquest fenòmen, al mateix temps, fa encara més urgent la construcció d’alternatives politiques

progressistes que es plantejin com objectiu central l’enfortiment del poder democràtic i de la

capacitat per regular i limitar el poder econòmic global que avui actua sense control real.”

La mateixa esmana l'ha presentada l'Ernest Maragall, la comparteixo però li sedeixo a ell la

defensa.

1211 17/05/2018

Gemma 

Serrasolsas 

Pla

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 8 48

Esmena 2

Per afegir al final de la página 8 com a nou paràgraf després de la línia 48:

“Podem identificar les arrels del conflicte català en la contradicció oberta i creixent entre la

demanda de reconeixement polític formulada i sostinguda un i altre cop per la societat catalana i

el projecte d’Estat dissenyat i aplicat per les forces politiques dominants a Espanya.

Un model d’Estat impulsat primer per el nou socialisme de la gestió més que de la

transformació i després per el PP hegemònic i dretanitzat d’Aznar.

Un Estat en construcció que implicava l’assimilació progressiva de la “diferencia” catalana i

la concentració de poder econòmic i polític a la renovada “gran capital” en que Madrid s’

anava convertint.

Un model d’Estat, també, que buscava fer-se un lloc en l’economia global i en l’Europa dels

vells i grans Estats encapçalada, en aquells anys, per Alemanya, França i el Regne Unit.”

La mateixa esmena l'ha presentat l'Ernest Maragall, la comparteixo i li sedeixo a ell la defensa.

1212 17/05/2018

Gemma 

Serrasolsas 

Pla

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 8 48

Esmena 3

Per afegir a continuació de l’anterior:

“Però la contradicció de fons creix també en el nou entorn nascut a partir de la incorporació a l’

OTAN i de l’entrada a la Unió Europea del 1986.

D’una banda les elits dominants a l’Estat es veuen reconegudes i estimulades en el seu

projecte recentralitzador a cavall de la pertinença al nucli central de poder europeu i la solidaritat

inter-estatal que se’n deriva.

De l’altre veiem com la societat i l’economia catalana trenquen gradual i progressivament amb

la vella equació que les feia objectivament depenents de l’Estat espanyol en base al suposat

equilibri compensador entre dèficit fiscal entès com natural o inevitable i superàvit comercial

consolidat en relació al conjunt de l’Estat, un equilibri coherent amb els respectius models

productius i estructura empresarial.

A partir del 1986 la Unió Europea es cada cop més l’espai econòmic i social on desplegar amb

potencia i naturalitat la nostra personalitat. L’emancipació psicologica es produeix abans que la

ideològica o política i neix de forma quasi espontània en paral·lel a l’obertura a Europa i al món

de la nostra economia industrial i de serveis avançats.

En altres termes, perquè seguir lligats a un Estat que no ens reconeix i del que només rebem

notícia en tant que injustícia fiscal i reducció al mínim de poder politic i capacitat de decisió real,

si el nostre espai econòmic i les nostres empreses es saben ja plenament europees i

internacionals?

Aquesta esmena l'ha presentant l'Ernest Maragall, la comparteixo però li sedeixo a ell la defensa.

1213 17/05/2018

Gemma 

Serrasolsas 

Pla

Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Addició 20 7

Esmena 4

Per afegir com a nou paràgraf a la pàgina 20 a continuació del que acaba a la línia 7:

“Esquerra Republicana de Catalunya protagonitza un procés de creixement quantitatiu i de

major presencia directe en tots els àmbits i territoris del país.

És hora, doncs, de fer explícita l’ampliació de fronteres ideològiques que ha de caracteritzar la

conquesta del rol hegemònic progressista que ERC ha d’assumir en el proper període.

Els conceptes de socialisme, d’ecologisme i de feminisme han d’afegir-se en tant que trets

definidors de l’organització al costat dels que ja figuren des de sempre en els nostres estatuts.

Un socialisme transformador i impulsor del poder democràtic, un ecologisme compromès amb les

exigències del canvi climàtic i la transició energètica, un feminisme que impregni amb naturalitat

l’acció política i social d’ERC, seran la millor base per donar profunditat i màxima ambició a la

incorporació de milers de ciutadans que volen ser part activa en la construcció de la Republica

catalana.”

Aquesta esmena l'ha presentat l'Ernest Maragall, la comparteixo i li sedeixo a ell la defensa.

1302 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Poblenou Barcelona Modificació 5 13 "d'escenari" per "de rasant" 



1303 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Poblenou Barcelona Modificació 5 34

PRESENTACI

Ó

"Seguim avançant" 

en comptes de 

"No hem fet el cim, som novament al camp base, però hi tornarem"

1304 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Poblenou Barcelona Modificació 6 24 1.1.b ", pacifistes i feministes" (en demano la supressió) 

1305 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Poblenou Barcelona supressió 9 1 a 2 2.1.b "en resposta a (...) tradicionals" (en proposo la supressió) 

1306 17/05/2018
Carles José i 

Mestre
Poblenou Poblenou Barcelona Modificació 9 29 2.1.c

"en què s'han consolidat" 

en comptes de 

"que ha originat" 

1307 17/05/2018

Carles M. 

Macian i 

Villanueva

BCN-Clot BCN-Clot Barcelona Modificació 7 41 Assumim el repte històric i polític de la construcció de la República a través de l'accés a la independència en una era...

1308 17/05/2018

Carles M. 

Macian i 

Villanueva

BCN-Clot BCN-Clot Barcelona Modificació 11 6 a 13 2.1.d

En contrast amb la tradició del catalanisme i la seva cultura política, que ha estat renovada amb les formulacions ideològiques del republicanisme, 

l’espanyolisme continua, de manera molt majoritària, en uns postulats autoritaris, uniformistes i essencialistes. Cal tenir present que la construcció nacional 

d’Espanya ha estat dominada, majoritàriament, per un vector orientat a la minorització o, fins i tot, a l’eliminació de la diversitat respecte la matriu cultural 

castellana, un procés que s’ha adreçat tant contra la diversitat religiosa (expulsió dels jueus o dels musulmans, entre els segles XV i XVII), com també contra la 

diversitat cultural i política interna, reduint les identitats de matriu no castellana, -com la gallega, l’asturiana, l’aragonesa o l’andalusa-, a una simple nota de 

tipisme folklòric o, en el cas basc o català, intentant la seva eliminació de manera més contundent. Aquest procés d’expulsió de la diversitat i d’assimilació de 

la identitat nacional espanyola a la “castellanitat”, explica l’agressivitat extrema d’aquest nacionalisme espanyol envers el projecte republicà a Catalunya, car 

posa en crisi alguna cosa més profunda que no pas la dominació d’un territori o d’uns recursos econòmics concrets, posa en crisi la mateixa visió que aquest 

nacionalisme ha projectat de la seva identitat nacional, una visió que acaba assimilada a la silueta d’un mapa quasi peninsular. Aquest nacionalisme 

espanyol, òbviament, ha perdut la batalla dels conceptes, de les idees i de l’imaginari simbòlic a Catalunya i Catalunya ja no és reconeguda per aquest 

nacionalisme espanyol de cap altra manera que com una part de la nació espanyola, sense cap diferència substancial amb la resta de comunitats autònomes. 

Aquest nacionalisme espanyol, teoritzat ara per la FAES, culmina l’evolució de les pitjors pulsions d’un procés de construcció nacional espanyol que arrenca fa 

més de 5 segles i que s’ha fonamentat, bàsicament, en la negació de la diversitat interna de les Espanyes i la sacralització de la “castellanitat” eterna 

d’Espanya

1309 17/05/2018

Carles M. 

Macian i 

Villanueva

BCN-Clot BCN-Clot Barcelona Modificació 11 24 2.1.e ... el reconeixement de la plena sobirania; el canvi cap a un model econòmic i social del bé comú, la igualtat i la justícia...

1310 17/05/2018

Carles M. 

Macian i 

Villanueva

BCN-Clot BCN-Clot Barcelona Modificació 16 3 3.1 ... de les eleccions del 21-D, no s’ha traduït en la consolidació material de la República Catalana. Tot amb tot, el preu que ha pagat l'Estat...

1311 17/05/2018

Carles M. 

Macian i 

Villanueva

BCN-Clot BCN-Clot Barcelona Modificació 16 25 a 29 3.1

... fins i tot amb voluntat pautada i ben organitzada, no n’hi ha prou. En efecte, malgrat que l’expressió política de la societat catalana, -expressada a les urnes 

des del 27S de 2015 fins al 21D de 2017, passant pel referèndum de l’1 d’Octubre,- mostra una clara majoria independentista, no hem estat capaços de 

convertir aquesta voluntat en un estat independent de manera efectiva. L’acumulació d’un suport electoral més ampli a favor de la República Catalana serà 

una condició desitjable per a plantejar un futur repte polític a l’estat espanyol, una condició que facilitarà el procés, però que no substituirà les condicions 

necessària i suficient, que són, respectivament, disposar d’una majoria democràtica expressada en les urnes (condició necessària) i tenir la capacitat de 

resistir, amb mitjans exclusivament pacífics, una resposta autoritària i violenta de l’estat, per tal de fer efectiu aquest exercici de sobirania (condició suficient).

1312 17/05/2018

Carles M. 

Macian i 

Villanueva

BCN-Clot BCN-Clot Barcelona Modificació 16 32 a 33 3.1
... hagi de valorar com un èxit extraordinari el fet d’haver passat en poc més d’una dècada del 16 per cent dels escons del Parlament de Catalunya al 52 per 

cent. En realitat...

1313 17/05/2018

Carles M. 

Macian i 

Villanueva

BCN-Clot BCN-Clot Barcelona Modificació 16 32 a 33 3.1
... hagi de valorar com un èxit extraordinari el fet d’haver passat en poc més d’una dècada del 16 per cent dels escons del Parlament de Catalunya al 52 per 

cent. En realitat...

1314 17/05/2018

Carles M. 

Macian i 

Villanueva

BCN-Clot BCN-Clot Barcelona Modificació 17 14 a 19 3.1.a

En el cas català, l’exercici del dret a decidir és una condició necessària però no suficient per a arribar a la independència. Caldrà, a més a més, la mobilització 

d’una àmplia majoria de la societat catalana i la seva capacitat per a fer efectiva la materialització d’aquest dret, a través de l’exercici de la sobirania sobre el 

territori, els recursos i les persones. En aquesta línia, tindran un paper clau, com a aliats estratègics, les forces polítiques democràtiques d’arreu de l’Estat 

espanyol, crítiques amb el règim del 78 i els actors internacionals sensibles a la defensa de la democràcia i els drets humans. En la mesura en què aquests dos 

elements tinguin més iniciativa i marge de maniobra, els sacrificis i les dificultats que, com a ciutadans i com a institucions, haurem de suportar per la causa de 

la República Catalana seran menors.

1315 17/05/2018

Carles M. 

Macian i 

Villanueva

BCN-Clot BCN-Clot Barcelona Modificació 17 23 3.1.a

Cal implicar en el procés de creixement de la majoria social favorable a la independència, de manera molt especial, a totes les persones d’origen estranger 

que resideixen a Catalunya, especialment a aquelles que l’estat espanyol nega els drets més bàsics per causa d’una legislació d’estrangeria i nacionalitat 

restrictiva i poc humanitària. La participació de tots aquests col·lectius de persones d’origen estranger en el procés de construcció de la República Catalana és 

la millor garantia d’enfortiment d’aquest projecte com un projecte de patriotisme cívic i republicà, compartible per tota la ciutadania de Catalunya, amb 

independència dels seus orígens culturals o procedències.

1316 17/05/2018

Carles M. 

Macian i 

Villanueva

BCN-Clot BCN-Clot Barcelona Modificació 17 42 a 43 3.1.c
I tanmateix, les fortaleses de l’independentisme no són menyspreables: 1) en menys d’una dècada, segons la demoscòpia i interpretant els resultats 

electorals, ha passat de gaudir del suport d’aproximadament el 16% de la societat catalana fins a superar el 52%; 2)...“

1317 17/05/2018

Carles M. 

Macian i 

Villanueva

BCN-Clot BCN-Clot Barcelona Modificació 18 5 3.1.c

D’entre totes les fortaleses expressades anteriorment, la més important de totes ha estat la valentia de la gent que va fer possible el referèndum de l’1 

d’Octubre, tant en la seva preparació com en la defensa dels col·legis electorals i del vot ciutadà, en un context d’amenaça violenta de l’estat. Una fortalesa 

que es va tornar a manifestar, de manera transversal i impressionant en l’aturada de país del 3 d’Octubre i que va posar un sòlid fonament social per a la 

declaració d’independència del 27 d’Octubre. L’Octubre català no va ser un somni, va ser el moment fundacional de la República Catalana, una República per 

la que ara tenim el mandat de materialitzar-la per vies pacífiques i democràtiques.
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....l’empresonament de mig govern de la  Generalitat i de dos destacats activistes com el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart; l’exili forçat d'altres membres del 

govern i d'altres dirigents polítics independentistes; o les amenaces constants...
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... forces crítiques amb el règim (dins i fora de l’Estat), més a prop estarem d’aquesta solució. La creació de la República Catalana serà fruit d’un procés 

d’exercici de la pròpia sobirania, per tant, amb una dimensió clara de voluntat unilateral, que haurà de culminar finalment en una negociació multilateral 

amb diferents actors de l’estat espanyol i internacionals. L’erosió dels fonaments del règim espanyol del 78, la fatiga dels materials estructurals d’un estat que 

arrossega la corrupció interna de no haver trencat ni amb el franquisme, ni amb la seva concepció autoritària de la política ni amb la seva visió monolítica de 

la identitat espanyola, faran més fàcil el desenllaç positiu d’aquest procés de negociació multilateral; per tant, per a treballar en aquesta perspectiva 

estratègica, ens caldran les virtuts de la paciència, el coratge, la constància, la resistència i la visió a llarg termini. I, també, la virtut de la determinació i la 

capacitat de sacrifici si, malgrat tots aquests esforços, l’estat espanyol bloqueja qualsevol negociació política i no ens deixa cap via més que la de la 

unilateralitat en l’exercici de la nostra sobirania, en l’exercici del nostre dret a l’autodeterminació.
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...Sense aquest retorn real, el projecte de República Catalana esdevindrà innocu. Com també serà el cas si pensem, de manera equivocada, que la República 

Catalana podrà néixer directament de l’evolució de les institucions autonòmiques catalanes, unes institucions que estan emmarcades en l’ordenament jurídic 

espanyol, que impedeix fer cap procés que ens porti directament, de manera efectiva i contínua, de la legalitat espanyola a la nova legalitat catalana sense 

haver de canviar d’institucions.

Aquest canvi de paradigma, expressat com a retorn del poder al poble o, el que és el mateix, com l’exercici de la sobirania popular per part de la ciutadania de 

Catalunya, requereix també, tal i com correspon a la lògica republicana, d’una ciutadania que exerceixi aquesta ciutadania amb un compromís decidit amb els 

valors de la nova República Catalana i que, si és necessari,  assumeixi, si cal fora de les institucions autonòmiques de l’estat espanyol a Catalunya, la 

construcció d’un sistema institucional propi que materialitzi la República Catalana.
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Treballar, des de i amb la ciutadania republicana, per la preparació de les estructures necessàries per a fer efectiva la materialitat de les institucions de la 

República Catalana.
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Sant Andreu Sant Andreu Barcelona Supressió 9 16 2.1.b […] d'això , els seus aliats no són els protagonistes del procés. Els seus representants més significats […]
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BCN-Clot BCN-Clot Barcelona Modificació 20 7 3.2.c […] en aquells territoris on encara és minoritari i, molt especialment, a Barcelona com a capital del país i a les principals ciutats de l'àrea metropolitana […]
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[…] cabdal importància augmentar la nostra presència a les diferents àrees metropolitanes del país i, molt especialment, assolir majories suficients per poder 

liderar la construcció de la Repúblcia des de la seva capital, Barcelona. […]
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[…] grans ciutats, per mirar d'assolir més alcaldies en aquest àmbit i superar les quatre d'aquest mandat. En aquest senit, esdevé un objectiu estratègic 

l'alcaldia de Barcelona, des d'on poder governar al servei del país, excercint el seu rol de lideratge i reconeixement internacional com a capital de la futura 

Republica Catalana. [...]
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A l'Aran continuarem donant suport a les organitzacions, entitats i partits tant independetistes com sobiranistes per impulsar els tres eixos més importants 

d'actuació, defensa dels drets civils i del dret autodeterminació, incidint que fins al dia d'avui la unica garantia d'aquest dret per al poble aranès és que la 

República finalment sigui efectiva; els moviments socials i popùlars que aposten per la transformació social i econòmica, i posarem un especial esforç en 

garantir la nostra representació al territori .
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 (despres de "ho vol")A l'Aran , també mantindrem aquests parametres d'actuació tot i tenir un presència orgànica i institucional gaire important, haurem de 

redoblar els esforços
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Sant Andreu Sant Andreu Barcelona a la totalitat 0 0 Descarrega't la proposta de text alternatiu a http://www.esquerrabcn.cat/documents/esmena-1390_1.pdf 
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En un món on el nostre entorn no nomès no es creu el pacifisme i "el só de pau", cla estar preparat com va dir Sèneca: "prepareu-vos pel pitjor escenari 

possible i en sortireu victoriosos".

No es tracta de respondre al model militarista agressiu de l'entorn amab el mateix model, però no en podem quedar encallats en trampa grega del pacifisme a 

ultransa. Al llarg de la història tot aquells pobles que no s'han pogut defensar, han sigut anorreats i dessolts pels altres. Podem discutir sobre això tant com 

volgueu però com diuen els Britànics. "Histori is Histori" (disculpeu el redactat no domino l'anglès).

Per tant, proposem presentar i desenvolupar un sistema defensiu no agressiu i de servei que no posi en perill vides humanes. Hi ha algun model que podriem 

implementar sense gaire cos ni humà ni econòmic però el que no podem fer és quedar-nos de braços plegats i veure-les venir. 
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... Cabdal importància agmentar la nostra presència a les diferents àrees metropolitanes del país i, molt especialment, assolir les majories suficients per poder 

liderar la construcció de la República des de la seva capital, Barcelona.
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... Grans ciutats, per mirar d'assolir més alcaldies en aquest àmbit i superar les quatre d'aquest mandat. En aquest sentit, esdevé un objectiu estratègic assolir 

l'alcaldia de Barcelona, des d'on poder governar al servei del país, exercint el seu rol de lideratge i reconeixment internacional com a capital de la futura 

República Catalana.
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