GENT D’ESQUERRES AMB LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

L’1 d’octubre del 2017 marca un abans i un després a la política catalana. La comunió entre les
institucions catalanes i la ciutadania van fer possible la celebració d’un referèndum, com un acte de
sobirania col·lectiva, que malgrat la pressió repressiva de l’Estat els catalans vam poder exercir votant
i decidint. Les extraordinàries mobilitzacions del 3 d’octubre van palesar la dimensió social del canvi.
Aquells dies els valors de resistència, de cooperació, de solidaritat, de llibertat, de democràcia i
d’unitat van passar a ser vivència emocional i col·lectiva de més de 2 milions de persones. Avui, un
any després, la repressió persisteix i la República encara no és efectiva. El moment social i polític que
vivim és nou, desconegut, sense precedents i lògicament desconcertant. Tanmateix, l’1 i el 3
d’octubre ens marquen el camí.
La sobirania no és només un deure històric i, menys encara, només una raó identitària. La sobirania
és sobretot el dret a dotar-nos d’eines pròpies i dels recursos aquí generats, per poder donar resposta
als reptes socials dels temps que vivim i a les necessitats concretes i quotidianes de la gent. Els
problemes globals esdevenen locals, i a l’inrevés, a una velocitat mai coneguda. L’economia extractiva
i especulativa enriqueix els qui més tenen i precipita una àmplia majoria a la pobresa crònica. La lluita
pel control dels recursos naturals i energètics genera conflictes bèl·lics d’una agudesa esfereïdora,
que provoquen la fugida dels seus llocs d’origen a milions de persones. La justícia, la llibertat, la
igualtat d’oportunitats i el respecte als drets humans esdevenen avui reptes universals i també a casa
nostra. Els antics Estats-Nació són còmplices d’aquesta globalització del poder econòmic del
capitalisme més descarnat.
L’alternativa només pot arribar des de les energies socials d’espais humans i polítics amb identitats
fortes. Catalunya és una comunitat viva, amb personalitat pròpia i amb voluntat de ser una república
independent, alhora que actor polític en l’escenari europeu, mediterrani i internacional. Catalunya
necessita construir-se a si mateixa, a partir dels valors de pau, cooperació, solidaritat, llibertat i
democràcia de la revolta dels dies 1 i 3 d’octubre, per ser subjecte sobirà i poder participar i aportar
en l’escenari global.
Per això necessitem eines polítiques noves, diferents a les conegudes, eficaces i unitàries per donar
resposta al repte que ara mateix tenim. Ens cal obrir camí allà on no n’hi ha, per construir un país de
valors republicans des de l’exercici col·lectiu i constant de la sobirania. Ens cal innovar en la
construcció de models d’organització més democràtics, explorant al màxim la proximitat i la

feminització en l’acció de la política, prioritzant l’objectiu de l’equitat per garantir educació, sanitat i
serveis públics universals, i en general una vida digna per a tothom.
En un moment de canvis estructurals com els que vivim, els qui compartim les ambicions
republicanes tenim l’oportunitat i el deure d’acompanyar el debat i l’acció des de baix, fent-nos
agents actius i protagonistes d’un procés de canvi compartit. Per això ens cal un instrument que faci
compatible l’acció unitària amb el respecte a les diferències ideològiques democràtiques. Que
permeti el debat permanent sobre l’estratègia en un moment canviant, sempre compartint l’horitzó
del mandat de l’1 d’octubre.
En aquest sentit saludem la Crida Nacional per la República Catalana, adreçada a totes les persones
que, amb independència de la seva simpatia ideològica o adscripció política, vulguin participar en
una organització política que es planteja aquest mandat com a únic objectiu.
Una organització compromesa amb el procés de definició i constitució de la República Catalana,
liderat pel Parlament i el Consell de la República. Una organització que no volem contra els partits,
que respecti la doble militància i sigui superadora dels marges que els limiten l’acció unitària. Una
organització política que recuperi com a eix d’inclusió els valors de resistència, de cooperació, de
solidaritat, de llibertat, de sororitat, de democràcia i d’unitat que vam viure les jornades de l’1 i 3
d’octubre.
Amb aquesta voluntat, les persones signants d’aquesta declaració, molts de nosaltres militants i/o
simpatitzants d’organitzacions polítiques d’esquerres, ens comprometem a participar activament en
la configuració d’aquesta nova eina política que considerem que ara mateix necessita el nostre país.
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