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Anem a Espanya a dir adéu. Ens hi acompanyeu?
 

A Esquerra se'ns demanava renovació i ens hem 
renovat. Els resultats electorals del 22 de maig van 
marcar el final d'un cicle i els republicans ens vam 
posar a treballar per renovar-nos. Hem escollit una 
nova secretària general, la Marta Rovira, i un nou 
president, l'Oriol Junqueras, que en un període de 
temps tan breu ja ha esdevingut el tercer polític més 
ben valorat a les enquestes. I vam triar també, en unes 
primàries que altres formacions neguen a la 
militància, qui volíem que fos el nostre cap de llista a 
les properes eleccions del 20 de novembre: l'escriptor 
Alfred Bosch.

La nova Esquerra Republicana va fer el 25è congrés a 
Girona el passat 1 d'octubre, un congrés en què Joan 
Puigcercós i Joan Ridao van donar el relleu a la nova 
direcció, però en què també es van modificar els 
estatuts i es van triar nous consellers i conselleres 
nacionals i nova executiva. Tothom s'ha posat a 
treballar, doncs, per encarar els reptes del futur més 
immediat i els del futur a mitjan termini.

El repte més imminent són les properes eleccions 
espanyoles del 20 de novembre, unes eleccions en 
què la nova Esquerra Republicana anirà a Madrid a dir 
adéu i no pas a negociar més peix al cove. Anirem a 
dir adéu amb una suma de veus, amb una coalició 
formada per ERC, Reagrupament i la plataforma 
Catalunya SÍ, a la qual han donat suport persones tan 
diverses i rellevants com Màrius Serra, Lluís Llach, 
Gerard Quintana, Joan Reig, Lluís Gavaldà (Els Pets), 
Quim Masferrer (Teatre de guerrilla), Àlex Gorina, 
Jordi Llavina, Gorka Knorr, Ferran Requejo, Jordi Porta 
(expresident d'Òmnium), Pep Cruanyes (Comissió de 
la Dignitat), Miquel Sellarès, Carles Mora, Ramon 
Carné (Cercle Català de Negocis), Fèlix Martí, Jaume 
Cabré o el Pare Manel. Al capdavant de totes aquestes 
veus que diuen SÍ a la independència de Catalunya, el 
tàndem format per Alfred Bosch al Congrés i Moisès 
Broggi al Senat, que Màrius Serra va batejar 
enginyosament com a B & B.

 La candidatura de Broggi al Senat a l'edat de 103 anys 
ha desvetllat l'interès de premsa internacional com 
The Guardian i ha merescut aquestes paraules d'Oriol 
Junqueras: “D'una banda va excel·lir internacionalment 
en la seva professió i, de l'altra, és un exemple de 
compromís cívic i de valors republicans i democràtics 

en temps difícils i al llarg de la seva dilatada vida.” A 
l'acte de presentació de la candidatura al CAT de 
Gràcia, Alfred Bosch va dir que tenim un Moisès i que 
hem d'aconseguir que vegi la terra promesa. Bosch 
cita sovint versos d'Espriu com “Ens mantindrem fidels 
per sempre més al servei d'aquest poble”.

El nostre cap de llista al Congreso és autor de diverses 
novel·les d'èxit reconegut, però darrerament ha 
destacat de manera especial pel seu compromís cívic i 
intel·lectual amb el projecte d'independència que 
encara el país. Va ser el portaveu de la consulta sobre 
la independència que es va fer a Barcelona i que va 
assolir unes xifres de participació que van rebentar les 
expectatives més optimistes. Ell encarna, doncs, 
aquest gran moviment cívic de radicalitat democràtica 
que han estat les consultes sobre la independència 
que van començar a Arenys de Munt i que s'han estès 
arreu del país. I si les xarxes socials ens han de donar 
algun indici dels suports que pot arribar a aplegar, la 
veritat és que resulta sorprenent i engrescador que en 
menys de tres mesos hagi aconseguit més de 3.000 
seguidors a twitter i que s'hagi situat clarament per 
davant del perfil del candidat de CiU.

Esquerra Republicana, l'històric partit de Macià i 
Companys, el partit que ha crescut sempre a espatlles 
de gegants i que enguany ha fet 80 anys, es prepara 
per iniciar una nova etapa d'impuls i d'avenç, s'obre a 
la gent que vol la llibertat nacional i la justícia social. 
Tenim un gran candidat i hem treballat molt per 
sumar el màxim de suports possibles. Es donen les 
condicions perquè ERC comenci la remuntada i, de fet, 
algunes enquestes ja ens en donen indicis. El passat 
25 d'octubre es va publicar la tercera onada del 
Baròmetre d'Opinió Política i, a més de dir que el 43,7 
% dels enquestats votaria SÍ en un referèndum 
d'independència, reflectia un augment en intenció 
directa de vot a ERC, que passava del 3,5 % de juny al 
5 %, molt a prop del 5,6 % obtingut a les eleccions 
espanyoles de 2008

  A Catalunya ja hi ha, doncs, una clara majoria 
favorable a la independència. Ara cal muscular 
políticament aquesta voluntat i això passa per no 
desaprofitar l'oportunitat que representen les 
properes eleccions del 20 de novembre, unes 
eleccions en què el cap de llista de CiU és Duran i 
Lleida, que ha dit en més d'una ocasió que forma part 
del 24,7 % que votaria NO a la independència.



Actualitat arenyenca
Arenys de Mar s'adhereix a l'Associació de 
Municipis per la Independència
 Al Ple Municipal del passat 26 d'octubre, i a partir 
d'una moció d'Esquerra Republicana, Arenys de Mar va 
adherir-se a l'Associació de Municipis per la 
Independència, l'associació promoguda per l'alcalde 
de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, i que ja aplega més 
d'una setantena de municipis. Al mandat passat, els 
nostres regidors Joaquim Ponsarnau i Cardelús, Jordi 
Pera i Pi i Marc Soler i Colomer i la nostra regidora 
Annabel Moreno i Nogué ja es van adherir a 
Decidim.cat, una altra entitat nascuda amb finalitats 
semblants i que agrupava càrrecs electes locals. En 
aquest cas, però, és el municipi sencer el que, a través 
de la majoria dels 17 regidors i regidores es declara 
partidari de la independència. D'altra banda, el 13 de 
desembre de 2009 aquesta va ser també la voluntat 
expressada a les urnes en la consulta sobre la 
independència organitzada per Arenys de Mar 
Decideix. I de fet les dues darreres onades del Centre 
d'Estudis d'Opinió ens diuen també que ja hi ha a la 
societat catalana una majoria clarament favorable a la 
independència. Ara cal, doncs, encarar el tram final 
del procés: la musculació política perquè la 
independència sigui també majoritària al Parlament.

ERC, força municipal contra l'espoli fiscal
En el mateix Ple, i també a proposta d'ERC, una altra 
moció que es va guanyar demanava que Arenys de 
Mar seguís les passes de Sant Vicenç dels Horts, on 
l'alcalde i president del partit Oriol Junqueras va 
requerir a l'Estat que no es cobrés el deute resultant 
de la bestreta mal calculada. Hem de recordar un cop 
més que l'espoli fiscal patit per tota la ciutadania, voti 
el partit que voti, parli la llengua que parli, tingui la 
religió que tingui, és de 22.000 milions d'euros 
anuals, i  que els municipis són l'administració més 
propera als vilatans. Les arques municipals ja estan 
prou afeblides arran de les darreres sentències a les 
quals s'ha hagut de fer front i l'Ajuntament s'ha de 
plantar davant aquesta sagnia que patim mentre a 
d'altres indrets de l'Estat espanyol es malbaraten 
recursos fent aeroports fantasma, línies d'alta 
velocitat que s'han d'acabar suprimint per manca 
d'usuaris, etc. Esquerra Republicana som una formació 
amb una clara vocació municipalista i treballem 
perquè el nostre model de país basat en la justícia 
social i la llibertat nacional es faci realitat a través 
també dels ajuntaments.

Continuem pendents del projecte de la platja del 
Cavaió
 Tot i que en una nota publicada al nostre web (http://
locals.esquerra.cat/arenysmar) ja vam expressar la 
nostra preocupació per la manera com evolucionava 
aquesta qüestió, comencem el mes de novembre 
sense la certesa que el projecte tiri endavant. I això 
malgrat la resolució aprovada al Ple del 22 de 
setembre en què s'instava el govern a fer tot allò que 
calgués perquè les obres s'iniciessin. Recordem que si 
les obres no comencen abans d'acabar l'any els diners 
es perdran. Incomprensiblement, tant alguns regidors 
com alguns periodistes continuen mostrant-se 
contraris al projecte argumentant que no s'hi podrà 
aparcar i que això serà ruïnós per als guinguetaires. A 
Esquerra Republicana hem explicat del dret i del revés 
que cal endreçar una platja que al juliol i a l'agost 
esdevé impracticable i caòtica per un excés de cotxes. 
El projecte resol aquest problema, inclou espai 
d'aparcament per a força vehicles, però lògicaments 
menys que els que actualment saturen la platja, i 
planteja la construcció de guinguetes d'obra que 
permetrien ampliar l'activitat a la resta de l'any i no 
únicament a la temporada d'estiu. En tot cas, deixar 
perdre ara aquest projecte podria significar que les 
administracions supramunicipals no volguessin 
tornar-se a plantejar la inversió en molts anys. I, en 
canvi, el tram de Canet tiraria endavant i en patiríem 
les obres perquè els accessos es farien 
per Arenys de Mar.
Laia Martín i Romano, a les llistes 
electorals
L'arenyenca Laia Martín i Romano ha 
estat inclosa a les llistes d'Esquerra 
Republicana per les properes eleccions 
a corts espanyoles del 20 de 
novembre. Si bé la seva posició, setena reserva, no li 
dóna opcions per ser escollida com a diputada, cal 
destacar que la presència a les llistes sempre és fruit 
d'un procés de selecció i de suport democràtic que en 
aquest cas ens porten a fixar-nos en una persona 
jove, intel·ligent i preparada en la qual el partit ha vist 
un valor a potenciar. Laia Martín i Romano és 
llicenciada en Sociologia i actualment està fent un 
postgrau per completar la seva formació. Fa anys que 
milita a les JERC. El passat 12 d'octubre va organitzar, 
a Arenys de Mar, l'acte central de les Jornades Contra 
la Hispanitat. La secció local celebra que la Laia sigui 
la nostra representant arenyenca el proper 20 de 
novembre des de la convicció que el seu futur polític 
no ha fet sinó començar.

Esquerra Arenys de Mar
http://locals.esquerra.cat/arenysmar
Esquerra Republicana de Catalunya, 

Esquerra Arenys de Mar
http://www.facebook.com/pages/Esquerra-Arenys-de-
Mar/204314589611567
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