
      

UN PROJECTE PER GUANYAR-HO TOT

Fem política per modificar l’ordre social. Estem convençuts de la capacitat col·lectiva 
transformadora dels grups humans i del respecte per la diversitat i la pluralitat de les persones. 
Ho hem viscut intensament amb el referèndum de l’1 d’octubre i l’aturada de país del 3 
d’octubre. La combinació de la mobilització ciutadana i l’acció institucional d’ERC a l’Ajuntament
va ser clau per l’èxit d’aquestes dues jornades històriques del sobiranisme a Sant Just Desvern.

Com a conseqüència de la configuració d’un nou bloc social de base popular no ens hem limitat
a demanar per a Catalunya el poder polític, econòmic o cultural que correspon a un estat 
plenament sobirà sinó que també hem demanat una altra política més oberta i més 
democràtica, un altre sistema econòmic i social. Aquest nou espai social és de base popular i hi
coincideixen classes mitjanes i treballadores de tota mena d’orígens socials i procedències 
culturals que s’ha desconnectat de les elits econòmiques, polítiques o mediàtiques, i les ha 
desbordat. Aquestes classes populars han marcat el rumb i els objectius d’aquest canvi social, 
una transformació estructural que s’està produint de baix a dalt, permeten establir noves formes
de distribució i institucionalització del poder.

Amb aquest esperit intacte i assumint la pluralitat interna del sobiranisme i el seu poder 
transformador d’arrel popular és que em presento, de nou, per demanar la vostra confiança per 
encapçalar el projecte d’ERC Sant Just a les eleccions municipals del 2019.

Un projecte que forçosament haurà de respondre a dos fenòmens que marquen profundament 
la societat catalana d’avui: l’erosió de les perspectives individuals i col·lectives que encara 
provoca la crisi econòmica i el rebuig que generen el nacionalisme espanyol i les seves 
institucions governamentals.

En aquest context polític i social ens cal implantar la República des de dos punts de vista 
complementaris i interconnectats. Un és l’organitzatiu, on caldrà donar suport a les iniciatives 
organitzadores i institucionals de la Generalitat de Catalunya (Govern, Parlament). L’altra és de 
l’acció política, fonamentada i prioritzada en el compromís amb la justícia social, la lluita contra 
les desigualtats i el servei públic. Els principis inspiradors del model social que volem construir 
són la defensa de la llibertat de les persones i dels pobles, la igualtat de drets, la justícia social i
la qualitat democràtica. Mateixos drets i oportunitats per a tothom!

La República catalana que volem i el Sant Just que defensem ha de respectar i preservar les 
múltiples identitats i els sentiments de pertinença diversos que es troben presents a la nostra 
ciutadania. No hem de demanar a ningú que deixi de ser qui és sinó que cal convidar tothom 
que sigui també català o catalana. Defensem una pertinença compartida i un ferm compromís 
amb la inclusió, la interacció i el reconeixement, respecte i posada en valor de la diversitat.

Necessitem assegurar el màxim de representació d’Esquerra Republicana de Catalunya al 
nostre Ajuntament perquè com més força tinguem més avançarem cap a a una República 
lligada al progrés social. Els Governs són una eina de transformació i millora de la vida 
quotidiana i de les expectatives de futur. L’independentisme és un moviment plural on ERC ha 
de seguir tenint un paper central i angular del republicanisme a les institucions del nostre país 
al mateix temps que sent referència dels sectors socials progressistes. Hem de fer polítiques 
republicanes des de les institucions per tal d’afavorir el progrés i la cohesió social de la 
ciutadania. I fer-ho amb la participació i la implicació activa de la ciutadania en l’elaboració i el 
desplegament de les polítiques públiques.

Cal situar la ciutadania al centre de la governança construint governs participatius i 
col·laboratius que sigui també transparents, ètics i oberts, que acostin la informació i les 
decisions als ciutadans i ciutadanes.



      

Amb aquests principis obtindrem la majoria. Actualment a Sant Just hi ha 7 regidors de 17 
(41%) independentistes (3 d’ERC i 4 del PDeCAT) quan és evident que socialment l’opció 
independentista és majoritària en d’altres eleccions. Són proporcions insuficients i ens cal 
aprofitar el trampolí que dona l’Ajuntament per impulsar-nos cap a una estabilització de la 
majoria social però un augment considerable de la majoria institucional. Ha arribat el moment 
de fer el salt quantitatiu i qualitatiu a Sant Just Desvern i ser la força majoritària a l’Ajuntament 
liderant un Govern municipal que ens permeti desplegar un programa i un projecte que 
comprengui les nostres principals conviccions democràtiques::

 protegir i enfortir els espais de sobirania sumant governs disposats a protegir i enfortir 
cadascuna de les eines que permès cohesionar la societat del nostre país.

 fomentar totes les formes de participació política i l’assumpció de responsabilitats 
socials.

 combatre les forces que amenacen amb convertir el país en una societat allunyada de 
la igualtat d’oportunitats.

 Construir una societat més justa, fomentant la igualtat d’oportunitats, la redistribució de 
la riquesa i la independència econòmica de les persones.

Tot això només serà possible si treballem i ens impliquem des del primer moment en el disseny,
planificació i desplegament del projecte. Per això us necessito a totes i a tots, des del primer 
dia. En la mesura de les forces de cadascú però amb tothom activat i en disposició de treballar 
per un projecte obert, transversal, transformador i engrescador. Depèn de nosaltres, de ningú 
més, l’èxit o el fracàs d’aquesta aventura. 


