
CARTA  ADREÇADA  A  ERC  AMB  LA  PROPOSTA  DE  SOLIDARITAT 
CATALANA  PER  LA  INDEPENDÈNCIA  (SI)  PER  CONSTITUIR  UNA 
CANDIDATURA UNITÀRIA INDEPENDENTISTA QUE ES PRESENTI A LES 
ELECCIONS MUNICIPALS DE BARCELONA

Benvolgut Sr. Oriol Amorós president d’ERC Barcelona, 

Davant  la  situació  de  bloqueig  que a  dia  d’avui  presenta  la  negociació  per 
conformar  una  candidatura  unitària  independentista  que  es  presenti  a  les 
eleccions municipals de Barcelona, per la pretensió tant de Solidaritat Catalana 
per la Independència com d’ERC de presentar els seus respectius candidats o 
candidates per encapçalar aquesta candidatura unitària, li volem fer arribar la 
nova proposta  que SI ha acordat transmetre a les organitzacions polítiques 
independentistes que tenen intenció de presentar llista pròpia a les properes 
eleccions municipals, ERC i les CUP, per fer possible l’anhelada candidatura 
unitària independentista: 

PROPOSTA

1. Solidaritat Catalana per la Independència renuncia a la pretensió que el 
seu  candidat  o  candidata  encapçali  la  candidatura  unitària 
independentista i  proposa que sigui una personalitat independent de 
consens, de reconeguda trajectòria independentista i  que no hagi estat 
vinculada a governs amb el PSC, qui encapçali la candidatura unitària 
independentista. 

Amb l’objectiu que la candidatura unitària pugui representar a tots els 
independentistes de la ciutat i aglutini la clara voluntat de renovació i 
de canvi que anhela Barcelona, SI demana a ERC que també accepti 
aquesta proposta i permeti que la candidatura unitària independentista, 
essent veritablement aglutinadora, de canvi i de renovació, esdevingui 
una realitat i obtingui uns grans resultats.

2. Aquesta personalitat independent hauria de ser proposada i recolzada 
per encapçalar la candidatura per consens de les organitzacions que 
conformin  la  candidatura, i  seria  votada  a  través  d’un  procés 
democràtic àmpliament participatiu en el  que hi  cabria un sistema de 
primàries on hi podrien participar tots els independentistes de la ciutat. 
Aquest procés es concretaria també per consens de  les organitzacions.

3. La  candidatura  unitària  independentista  haurà  de  consensuar  un 
programa  marc que  sigui  una  alternativa  de  govern tant  de  l’actual 
manera de gestionar el consistori i de la idea de ciutat que se’n deriva 
com  dels  projectes  autonomista  i  de  la  dreta  espanyolista,  tots  ells 
continuistes del model actual de Barcelona.  Proposem que s’organitzi 
un procés participatiu obert a tota la ciutadania per concretar-lo amb la 
implicació de milers de ciutadans i ciutadanes.  



4. Al  costat  o  sota  el  nom de  la  candidatura  unitària,  SI  també estaria 
d’acord  que apareguessin les  sigles de  les  organitzacions polítiques 
que conformin la candidatura.

5. La resta de la llista  la proposarien les organitzacions polítiques per 
consens a partir dels vots obtinguts en l’anterior convocatòria electoral i 
de les persones proposades. La resta de la llista, finalment, també seria 
votada i escollida per un procediment democràtic i participatiu a acordar 
entre les  organitzacions. Cada organització podria organitzar primàries 
pròpies per escollir i proposar els seus candidats o candidates.

6. Els  vots  que  aconseguís  aquesta  candidatura  serien  propis  de  la 
candidatura  i,  per tant,  no sumarien, a efectes legals i  d’organismes 
supralocals,  al  còmput  general  de  vots  de  cap   de  les  formacions 
polítiques que hi participessin. 

Per  poder parlar amb més profunditat de tots aquests punts, i de tot allò que 
vostès  considerin  oportú,  li  proposem que dues delegacions de les  nostres 
respectives organitzacions es  puguin  reunir el  més aviat  possible el  dia i 
l’hora que vostè consideri oportú.

Atentament,

Uriel Bertran i Arrué

En nom de Solidaritat Catalana per la Independència


