PENSANT EN EL PAÍS, PENSANT EN NOSALTRES: AUTODETERMINACIÓ!
Carta oberta a la militància d’Esquerra Republicana de Catalunya
Com sabeu, més de cinc-centes militans de Convergència i Unió ens hem
aplegat al si de la Plataforma per la Sobirania convençuts que ara és el
moment d’assentar les bases per tal que la nostra nació pugui exercir, en un
termini determinat, el dret a l’autodeterminació. Considerem que ha arribat
l’hora que la societat catalana decideixi, lliurement, quina és la Catalunya que
desitja per al segle XXI.

La nostra feina política principal, ho sabem, és acompanyar i conduir la resta
de la militànica de Convergència –i per tant la pròpia direcció política de la
nostra formació- cap a aquest objectiu polític.

Però sabem, també, que aquesta no és una tasca que pugui fer Convergència
en solitari, com tampoc la pot fer sola cap altra formació política. L’objectiu
ambiciós que ens hem proposat cal que sigui compartit de forma majoritària
pels representants polítics que ocupen el Parlament de Catalunya i cal que
sigui compartit, amb determinació, per organitzacions, associacions i col·lectius
de tota mena que han de ser el motor cap un futur lliure i sobirà de la nació
catalana.

En aquesta ocasió, però, ens adrecem específicament a vosaltres: a les
perones que integreu, des de diferents sensibilitats i també des de posicions
diverses, la militància d’Esquerra Republicana de Catalunya.

No ens sembla el moment d’enumerar ni furgar en greuges passats. Ambdues
militàncies sabem que el passat és ple d’exemples en què el tacticisme d’un o
altre partit ha debilitat l’altre i, el que és més greu, ha afeblit la força i la
solidesa que caldria esperar de la força i el pes polític de dues formacions que
es mouen entre el nacionalisme i l’independentisme. Assumir els errors del
passat ens ha de guarir de repetir-los i ens aboca a un futur d’entesa on cal
prioritzar les fites nacionals i on ens cladrà, malgrat l’absència d’estructura
estatal pròpia, un profund i responsible sentit d’Estat.

Per això us proposem que sigueu capaços d’anar més enllà dels noms i dels
sectors i que feu possible que el vostre partit assumeix, sense reserves, un
calendari i un projecte d’acció concret que ens permeti l’exercici del nostre
inalienable dret a l’autodeterminació.

La nostra és una crida per oferir a la societat catalana l’oportunitat de decidir
sobre el seu futur. És una proposta oberta a qualsevol formació política que hi
estigui d’acord, oberta a organitzacions de tota mena de la nostra societat civil
que hi vulguin participar, però ens sembla del tot necessari que en l’embrió
d’aquesta proposta la societat catalana hi trobi l’acord d’Esquerra i
Convergència.

Un acord que ens dóna, ja d’entrada, majoria política i que posa al nostra abast
les eines i el temps necessaris per fer visible la majoria social de la nació
catalana que aspira a un futur de progrés polític, social i econòmic sense
hipoteques, excuses ni rencors.

El repte que tenim plantejat no és fàcil ni és còmode però el dilema que tenim
planejat com a nació, com a societat, no presenta cap alternativa vàlida: o
sobirania o submissió. Catalunya o Catalunya? Ja sabem quina és la vostra
resposta i per això us convidem a expressar-la en veu alta.

Víctor Terradellas i Maré és militant de Convergència i impulsor de la
Plataforma per la Sobirania.

