L’esquerra que suma
El moviment independentista a Esplugues ha experimentat, en les tres darreres
dècades, un creixement considerable. La primera conseqüència d’aquesta expansió es
va produir quan tot un seguit de persones van començar a sospesar la possibilitat de
tenir representació política municipal. El fet de ser presents a l’Ajuntament ens hauria
de permetre expressar l’opinió de l’independentisme d’esquerres pel que fa, no
només als temes polítics i nacionals, sinó també en tot allò que afectés d’una o altra
manera a Esplugues.
Avui podem afirmar que l’independentisme municipal ha fet un llarg camí. Des de la
participació en les primeres eleccions democràtiques d’alguns independentistes,
passant per l’ingrés a ERC de gent procedent de diversos sectors de
l’independentisme, fins a obtenir una regidora en les eleccions del 2003 i també
mantenint la representació en les de 2007.
Durant uns quants anys, ERC ha estat el partit que ha pogut aglutinar millor les
il·lusions i les reivindicacions de l’independentisme d’esquerres. Ara, que tant es
reclama la unitat de l’independentisme, és bo recordar que Esquerra ha estat la força
política que millor ha intentat representar aquesta unitat.
En els darrers anys, aquesta visió d’Esquerra com l’espai unificador de
l’independentisme, s’ha anat deteriorant. Les causes són diverses i no és aquest
l’espai on cal analitzar-les. La realitat és que això ha tingut una expressió a nivell
electoral que ha conduït a una fragmentació del vot independentista en les
passades eleccions al Parlament. Cal, doncs, una profunda reflexió per part de tots
plegats.
Som davant d’unes eleccions municipals que es preveuen transcendentals perquè
poden conduir a canvis polítics importants. Cal recordar que l’any 2003
l’independentisme es va quedar a només 24 vots d’obtenir un segon regidor per a
Esplugues. Ara, malgrat els mals auguris que alguns interessats pronostiquen, estem
segurs de poder assolir millors resultats encara. Per aconseguir-ho, però, cal
sumar; cal que els ciutadans i ciutadanes d’Esplugues fem confiança a en Jordi
Figueras i a aquesta candidatura d’unitat. Cal continuar tenint un punt de referència
polític de l’independentisme d’esquerres a Esplugues.
L’independentisme a la nostra ciutat no és un moviment de fa quatre dies. Esplugues
ha estat sempre en primera línia en la lluita per la nostra llengua i cultura, en la lluita
per les nostres reivindicacions nacionals i socials. Esquerra ha estat durant molts anys
el partit que ha portat l’opinió de l’independentisme a la política municipal. Podem
afirmar, doncs, que l’independentisme ha estat present, com ha de ser, en el dia a dia
d’Esplugues, en tots aquells problemes que ens afecten com a poble, tot cercant les
millors opcions, les millors actituds, per tal d’intentar solucionar-los.
Esquerra, RCat i Gent per Esplugues creiem que la unitat és la millor manera de
recuperar les il·lusions i l’autoestima. La unitat és el millor camí perquè
l’independentisme continuï sent present en totes i cadascuna de les decisions que es
puguin prendre durant els propers quatre anys.
Som en una època, en què el liberalisme més radical pretén desacreditar els valors
de la política activa ciutadana. Se’ns demana, per activa i per passiva, que ho
deixem tot en mans dels poders econòmics i polítics, sovint massa relacionats.
Esquerra, RCat i Gent per Esplugues, més enllà de l’independentisme que ens

uneix, ens hem aplegat, també, perquè volem reivindicar el valor de la política com a
instrument d’acció ciutadana; perquè creiem en Esplugues i pensem que aquesta és
l’única manera honrada, conseqüent i efectiva de treballar per aquesta ciutat.
El que us proposem, doncs, no és una simple suma de sigles, sinó un primer pas en
aquest procés, llarg i ple d’entrebancs, però inevitable, de la unió de les forces
independentistes per tal d’aconseguir que la nostra societat esdevingui més justa i
més lliure.
Nosaltres, ciutadans i ciutadanes d’Esplugues de Llobregat, donem el nostre suport a
aquest manifest i expressem la nostra confiança en la coalició municipal formada per
Esquerra, RCat i Gent per Esplugues.
Esplugues, març de 2011.

