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Gent  Valenta 

Gent: una certa categoria de persones, que poden ser: Bona ,mala,rica, pobra,valenta ...etc., des d’ERC donem 
aquest  qualificatiu  a  la  gent  compromesa  amb  la  societat  que  viu,  humanista,  que  té  ideals  i  els  defensa 
democràticament.

Ser militant d’ERC,  mai no ha estat fàcil. Des de la seva fundació i com a conseqüència dels avatars de la vida, 
sempre  ens ha tocat nedar a contracorrent. Fins i tot, aquests darrers set anys que hem estat al govern de la nostra  
nació no han parat de crucificar-nos els uns i els altres: uns perquè diuen que som massa independentistes i  
d’esquerres i els altres perquè diuen que no ho som  prou!  

La veritat és que per pertànyer o votar ERC s'ha de ser valent i valenta. Salvant les distàncies, és com ser  una 
persona seguidora o sòcia  del Barça en èpoques pretèrites (dictadures d’en  Primo de Rivera i d’en Franco).

El nostre partit  per no pertànyer a cap internacional, donada que la seva fundació amb només dues setmanes  
abans  de  les  eleccions  de  l’any  31  per  diferents  partits,  corrents  i  moviments,  catalanistes,  republicans  i  
independentistes, va ser més que un partit: ERC va ser el pal de paller o el gresol a on és van fondre tots els  
corrents independentistes, fossin d'on fossin. Quina lliçó ens van donar els qui ens van precedir. Ells i elles  van  
entendre i van posar a la pràctica que la unió fa la força, i que n'és la única manera de guanyar democràticament.   

És per això que en aquestes properes eleccions hi ha d'haver GENT VALENTA  per decidir  si volem continuar  
donat voltes a la sínia  i escoltant  els cants de sirena d'aquells que parlen d'un nou finançament ara sota el nom  
emblemàtic de “concert econòmic” que el demanaran  l’any 2012, i això vol dir fer un  nou govern, que si la cosa 
no canvia serà amb la complicitat del PP.  Per això cal un canvi? , quan tothom que pensa en el futur d'aquest país  
sap que el canvi no es convergència sinó la independència. Per cert, aquests que ara diuen que el demanaran, quan  
el va demanar ERC, ara farà uns 20 anys, ens van tractar  de somiatruites i d’altres coses pitjors; com canvien les  
coses! I els altres diuen : “Que no són independentistes  ni de dretes”  quan tot seria més fàcil si diguessin: “Som 
espanyols  i  socialistes“  i  no  passaria  res.  Per  exemple  nosaltres.  els  d’ERC,  ho  diem  molt  clar,  som 
independentistes i d’esquerres, per tant volem un estat propi (És un dret dels pobles, reconegut  per les Nacions  
Unides  i s'hi ha d’arribar-hi  pacíficament a través d'un referèndum) i això, entre altres projectes que pots llegir 
al nostre programa electoral [http://www.gentvalenta.cat/programa.html], és el que et proposem a les properes 
eleccions al Parlament de Catalunya .

De la teva valentia dependrà si continuem donant voltes a la sínia pagant i callant i per tant cada dia continuarem 
sent més pobres, o bé canviem la nostra dissort i apostem per ser lliures i viure millor a tots els nivells apostant  
per la força majoritària de l'independentisme: ERC.  
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