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Les eleccions dels 25 de
novembre són determinants
per al futur del nostre país.
Mai com ara, la ciutadania
catalana havia expressat
d'una forma tan majoritària
l'anhel de llibertat com en la
manifestació de la Diada
Nacional d'enguany. 

La independència del nostre
país ha adquirit una percep-
ció de proximitat com no
l'havia tingut abans. ERC ha
perseverat durant dècades
per assolir un escenari que
ara, per una majoria social,
es planteja com a possible,
viable i ne cessari. Han estat

anys de feina constant, a
voltes des de la solitud del
corredor de fons, mantenint
encesa la flama de la inde-
pendència. Ara que l’inde-
pendentisme és un
sentiment transversal i com-
partit, la gent d’ERC ho vivim
amb generositat, satisfets en
la certesa de les conviccions
defensades i alhora decidits
a sumar esforços i voluntats.
Una ERC forta aportarà ca-
pacitat, sentit de la respons-
abilitat i lideratge, a més de
ser la garantia perquè ningú
no ens tregui la il·lusió gen-
erada per la mobilització de
la Diada. 

La nostra estelada ja fa
temps que oneja, no la
brandem amb voluntat de
tapar o amagar res; al con-
trari, la nostra estelada és
símbol d’acollida i un reflex
potent de la necessitat d’as-
solir la plenitud nacional cap
a un nou país que per ser
de tots, cal que sigui més
just socialment. Ara més
que mai la nostra és una
proposta irrenunciable en la
defensa i en l'enfortiment de
l’estat del benestar en un
moment de greus retroces-
sos socials, en el camp de
la sanitat, l’educació i els
serveis socials. 

Un país per a tothom
La llista d’Esquerra a la demarcació de Girona, amb Josep Maria Terricabras i Roger Torrent

Aquest és el compromís
que ERC assumeix amb el
país i amb els homes i
dones, els infants, la gent
gran, els emprenedors, els
aturats i tothom que es
mereix les oportunitats d’un
nou país. Un compromís
que passa per la inequívoca
voluntat d'ERC de celebrar,
durant el 2014, un referèn-
dum sobre la independèn-
cia de Catalunya, per
esdevenir un nou Estat
d’Europa. I volem fer-ho,
tant per exercir un dret rad-
icalment democràtic, com
per garantir el benestar i els
drets dels nostres conciu-
tadans. Perquè, per a nos-
altres, la qüestió nacional
és indestriable de la qüestió
social. El país és la seva
gent, i només si progressa
la gent, ho farà també el
país. 

Des d’ERC d’Arbúcies
sabem que aquestes són
unes eleccions transcen-
dents. Som davant d’una
oportunitat que només es
presenta una de cada
moltes generacions. Som
molts els que en un moment
o altre hem unit esforços
per fer possible l’oportunitat
del poble català a ser pro-
tagonistes de la Història en
majúscules. 

Els ulls del món ens miren, la
veu de Catalunya serà es-
coltada arreu, per això l’ex-
pressió democràtica sorgida

Som l’única força que pot garan-
tir diputats independentistes a
tot el país. Votar ERC no és cap
aventura ni cap incògnita perquè
serà present arreu de Catalunya

Una ERC forta i decisiva apor-
tarà capacitat, responsa bilitat,
liderat ge i la garantia perquè
ningú no ens tregui la il·lusió
generada durant la Diada

segueix a la pàgina següent
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de les urnes ha de ser una veu clara, nítida i potent. Aquest
cop l’independentisme d’esquerres que representa ERC pot
esdevenir segona força al Parlament. I aquesta és una real-
itat encara més punyent a Girona. Arbúcies, Girona sempre
han estat capdavanteres en la reivindicació nacional i quest
cop no serà una excepció. ERC és l’única força que pot
garantir la presència de diputats independentistes a totes i
cadascuna de les demarcacions del país. Votar ERC no és
cap aventura ni cap incògnita, perquè serà present, si o si,
arreu de Catalunya. I això és possible gràcies a un doble
aval, per una banda un discurs independentista forjat des de
fa dècades i, per l’altra, una implantació territorial fruït d’una
presència municipalista extensa i homogènia. 

Votar ERC és un vot per la independència de Catalunya, sense
eufemismes ni equívocs. L’Oriol Junqueras encapçala un pro-

jecte renovat, una llista d’homes i dones units en la voluntat de
parlar clar, de ser transparents i fer-vos arribar el seu compro-
mís carregat d’il·lusió i de treball, però al mateix temps de lleial-
tat al país i a la seva gent.

El teu vot a ERC el proper 25 de novembre serà, sens dubte,
un missatge de força, però també el reflex de l’optimisme
d’un poble que vol esdevenir un nou Estat d’Europa, d’una
gent que assumeix el repte de construir un país nou on no hi
sobra ningú, basat en la justícia social i l’equitat. Estem con-
vençuts que entre tots sabrem fer una Catalunya que apor-
tarà a Europa energia i esperances renovades des de
l’entusiasme d’una aposta irrenunciable per la democràcia,
la pau, i la solidaritat entre els pobles. 

Ens ajudes a fer realitat aquest nou país?

El programa electoral d’Esquerra: un breu resum
A continuació us apuntem algunes de les accions que Esquerra Republicana de
Catalunya vol promoure, des del Parlament i el Govern de la Generalitat, si guanya les
eleccions nacionals que es celebraran el diumenge 25 de novembre de 2012. 

Una imatge de la manifestació de la darrera Diada

EL DRET A DE-
CIDIR PER SU-
PERAR LA CRISI
La República que

volem: una hisen da catalana;
canvi de model d’IRPF; un
nou model de banca; poten-
ciació de la Catalunya indus-
trial i l’economia verda; lluita
pels drets laborals i les pen-
sions; foment del treball efi-
cient; augment de la inversió
en recerca i innovació; un nou
model d’universitats.

1

LA CATALUNYA
DEL BENESTAR I
LA IGUALTAT D’O-
PORTUNITATS
La República que

volem: un nou sistema na-
cional de salut i d’afers so-
cials; enfortiment de la
societat del benestar; l’edu-
cació i la cultura per vertebrar
i cohesionar una societat més
justa i innovadora; el català
com a llengua vertebradora
d’una societat plurilingüe; la
participació de les seleccions
catalanes en competicions in-
ternacionals oficials.

2

ve de la primera pàgina

LA DEFENSA DEL
TERRITORI
La República que
volem: vetllar pel

medi natural; apostar per les
energies renovables com la
biomassa i treballar cap a una
Catalunya 100% renovable i
encaminada a assolir el re si du
zero; una nova cultura de
l’aigua; planificar el territori amb
visió de país i cap a un desen-
volupament sostenible; un nou
pla estratègic de suport a l’agri-
cultura; regular el mercat de les
telecomunicacions amb preus
més competitius i alhora con-
tinguts i serveis de qualitat.

3 IDENTITAT, RE-
PUBLICANISME I
MUNICIPALISME
La República que

volem: Una república de mo -
cràtica i parlamentària, defen-
sora dels drets humans,
cohesionada i inclusiva, de-
scentralitzada i social; més
participació, regeneració de -
mocràtica i dret de decidir;
una administració pública efi-
caç i eficient; avançar en la
protecció dels drets de les
dones i assegurar l’equitat i la
igualtat d’oportunitats; garan-
tir un futur més just i promete-
dor al nostre jovent; establir

4

CATALUNYA,
NOU ACTOR IN-
TERNACIONAL
DE PLE DRET
La República que

volem: creació d’una Consel-
leria d’Afers Exteriors que
aglutini i potenciï la interna-
cionalització econòmica, cul-
tural i turística de Catalunya,
les seves empreses, ens i
persones; impuls definitiu de
l’eix mediterrani; adhesió im-
mediata a les Nacions Un -
ides i a la Unió Europea;
internacionalització de les in-
dústries culturals catalanes;
enfortiment de la política de
beques per estudiants i pro-
fessionals; adopció d’un posi-
cionament neutral davant els
conflictes internacionals.

5

definitivament el català com a
llengua nacional, oficial i d’ús
preferent; la cultura com a
fonament de ciutadania i
identitat; un espai català de
comunicació audiovisual.

trobareu el programa electoral

complet a www.esquerra.cat
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Dissabte, 17 de novembre de 2012

Acte central nacional - Barcelona
Barcelona teatre musical (antic palau dels esports, car-
rer Joaquim Blume, s/n) a partir de 2/4 de 6 de la tarda.
Amb Oriol Junqueras.

Dimarts, 20 de novembre de 2012

Acte electoral - Vic (Espai Sucre a partir de les 8 de la
tarda) Amb Oriol Junqueras.

Divendres, 23 de novembre de 2012

Acte fi de campanya - Girona. Auditori de Girona a par-
tir de les 8 de la tarda amb Oriol Junqueras, Roger Tor-
rent i Josep Maria Terricabras.

calendari electoral

Junqueras omple el teatre de la Llar de jubilats

Oriol Junqueras va omplir el dissabte 20 d'octubre el teatre de
la llar de jubilats en una xerrada anomenada L'Esquerra d'un
nou país i que va servir perquè el president d'Esquerra ex-
pliqués les raons que fan viable la independència de Catalunya.

El full de ruta
cap a la
independència!

FASE REFERENDÀRIA
ENTRE EL 25 DE NOVEMBRE DE 2012
I LA CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM

PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
AL LLARG DEL 2014

COM HO FAREM?
Utilització de totes les vies per a convocar un
referèndum vinculant i, si finalment no és possi-
ble, proposarem al Parlament de Catalunya que
proclami la independència.

Farem la transició cap a la independència con-
struint una mesa de negociació amb l’estat es-
panyol i la unió europea.

Cercarem el suport internacional per legitimar
un procés democràtic, pacífic i plural.

Dins de l'estat espanyol no tenim i
no tindrem futur (...) i sense cap
dubte si ERC guanya les eleccions
anunciarem aquella mateixa nit la
nostra voluntat de ser un nou estat
com va fer Macià el 14 d'abril.

“
L'estat espanyol ens voldrà fer por i
ens voldrà comprar com ha fet tants
cops amb les nacions que han tingut
la dissort de formar-ne part. Per això
és tan important que siguem més
forts i més decisius que mai i com el
nostre destí és inevitable no ajornem
allò que és inevitable.

Hem perdut moltes vegades com a
poble al llarg de la història, però ara
tenim una oportunitat històrica, la res -
ponsabilitat, el deure i el dret de guanyar
i de no tornar a perdre mai més. No

volem tornar a veure la derrota en

els ulls dels nostres, el que volem

veure és el somriure de la victòria.

ORIOL JUNQUERAS

FASE CONSTITUENT
PROCÉS QUE ANIRÀ DE LA CELEBRACIÓ
DEL REFERÈNDUM FINS L’ASSOLIMENT
DE LA INDEPENDÈNCIA. CREACIÓ DE LA
REPÚBLICA CATALANA I ELABORACIÓ

D’UNA CONSTITUCIÓ PRÒPIA
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Un amic sempre explica que el món es divideix entre la gent que
fa coses, la gent que ni fa ni deixa fer i una immensa majoria (no
sé si gaire silenciosa) que ens ho mirem i, en funció de l'estat
d'ànim que ens encomanen els uns o els altres, ens arre-
manguem i fem feina o bé desviem la vista cap a una altra banda
per evitar que ens facin carregar caixes, vendre números de la
tómbola o desparar la taula. Hi ha els pares i mares que volen
presidir l'AMPA, els que ni tan sols van a les reunions i els que
hi van mig per inèrcia però s'acaben ficant a la comissió del camí
escolar perquè han entès que cal aconseguir sí o sí que instal·lin
un semàfor en aquella travessia perillosa i que, si ells no s'hi im-
pliquen de veritat, després tampoc tindran dret a queixar-se.

Ara toca lluitar pel semàfor verd que ens durà a la llibertat. Els
catalans hem pres consciència que som davant d'una cruïlla
històrica. O acceptem un camí d'humiliació i suïcidi col·lectiu,
o ens aboquem a l'alliberament nacional. I hem arribat a la
conclusió que el dilema no existeix: farts d'haver de demanar
perdó per existir, i hereus d'una dignitat que mai hem perdut
del tot, no tenim altre remei que agafar la torxa de les genera-
cions que ens han precedit i avançar amb pas ferm cap a l'únic
objectiu possible. No tenim altre remei que aparcar les pos-
tures còmodes i comprometre'ns de cap a peus, perquè ens
hi juguem el futur dels nostres fills i dels fills dels nostres fills.
Ens hi va la vida, i hem d'actuar en conseqüència.

En moments excepcionals com el que tenim la sort de tenir
al davant, tant tu com jo com el veí de dalt ens hem d'arre-
mangar. Perquè la taula la pot arribar a desparar una sola
persona, però construir un país nou és una ambició que
requereix un immens esforç conjunt. La responsabilitat és
tan enorme que hem de fer costat als polítics professionals:
des de la societat civil no ens en podem rentar les mans.
Només ens en sortirem si empenyem plegats en un mateix
sentit. Perquè la independència (o l'estat propi o com
vulgueu dir-ne) no arribarà si ens asseiem al sofà esperant
que arribi. La independència, que vol dir la llibertat, ens
l'haurem de suar.

Ara és l'hora d'intentar-ho. I d'aconseguir-ho, per descomptat, però
el drama seria no haver-ho intentat quan finalment se'ns presenta
la millor oportunitat dels últims tres-cents anys. Ara és l'hora, crec,
de lluitar pel semàfor verd que fa tant que anhelem. Per això quan
un partit de futur avalat per unes sigles històriques com ERC et de-
mana que l'ajudis a empènyer des de dins, com a independent,
costa tant dir que no. He gosat dir que sí perquè ara és l'hora de dir
que sí. De construir-nos en positiu i emancipar-nos d'una vegada
per poder tenir veu pròpia dins d'aquest món de tots. Que ja toca.

Eva Piquer - Escriptora i periodista (nº7 llista Barcelona)
Article publicat a Nació Digital

És l’hora de dir que sí

Catalunya sí! La societat civil per la independència

La plataforma d’independents Catalunya sí som un conjunt de persones compromeses amb el país que treballem des de la
societat civil per assolir el dret a decidir, la justícia social i les llibertats nacionals, no només com a opció, sinó com a necessitat
urgent que ens condueixi a la independència de Catalunya. També donem suport al president d’ERC i candidat a la presidèn-
cia de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras. Som 135 persones conegudes en diferents àmbits de la societat catalana.
Aquí sota només sortim uns quants, però ens trobaràs un per un a catalunyasi.wordpress.com/suports-eleccions-2012
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