
Barcelona, 27 d'abril de 2006 

 
Resolució de l'Executiva Nacional d’ERC 
 

L'Executiva Nacional d'Esquerra adopta la resolució següent, després de la reunió 

extraordinària mantinguda avui per aquest òrgan de direcció del partit: 

 

1. Esquerra ratifica la posició mantinguda pel partit al llarg de tot el tràmit 

parlamentari, en el si de la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats i a la 

Comissió General de les Autonomies del Senat, de rebuig al text sotmès a debat i 

aprovació. 

 

2. L'acord polític signat entre el president del Govern espanyol i el president de la 

primera força d'oposició a Catalunya constitueix una desvirtuació notable del text 

aprovat el 30 de setembre, amb un consens altíssim, i alhora queda molt lluny de 

les necessitats reals de la societat catalana d'avui. 

 

3. Després dels límits establerts a la voluntat i al progrés de Catalunya, en l'acord 

esmentat, ha quedat demostrada la insuficiència del marc constitucional vigent per 

donar satisfacció raonada a les aspiracions del país en tots els àmbits i, alhora, la 

inviabilitat de l'Estat espanyol, ni en la millor conjuntura possible, de reconèixer 

legalment el seu caràcter plurinacional. 

 

4. La desfiguració del text del 30 de setembre no deixa altre camí que la reforma de 

lleis específiques, en aspectes concrets, com ara lleis orgàniques o bé l'adopció de 

noves lleis o mesures, com és el cas de l'ús legal de l'article 150.2 de la Constitució 

espanyola, relatiu a l'assumpció de competències per delegació. 

 

5. Esquerra es referma en el seu objectiu d'una majoria social que no posi límits de 

cap tipus a la voluntat i al progrés de Catalunya i continua defensant la necessitat 

d'aconseguir un estat propi. En aquest sentit, el referèndum és tan sols un 

instrument tàctic que no substitueix ni elimina els objectius estratègics finals que 



són realment els importants: independència nacional, justícia social i democràcia 

plena. 

 

6. Esquerra reconeix l'existència d'avenços parcials en el text actual, en comparació 

amb l'Estatut del 1979, però també l'allunyament evident de l'Estatut del 30 de 

setembre. 

 

7. Esquerra reconeix la diversitat de formes crítiques legítimes al text de l'Estatut 

reformat —vot no, vot blanc, vot nul— i, davant el caràcter de rebuig de les tres 

formes, opta preferentment pel vot nul polític com a expressió de suport al text 

aprovat pel Parlament de Catalunya el passat 30 de setembre, i respecta altres 

posicions que considerin, a consciència, que trien el millor per a Catalunya. 

 

8. Aquesta resolució serà sotmesa a la informació i al debat de la militància en les 

Assemblees Informatives Territorials del 2 de maig i, finalment, haurà de ser 

ratificada pel Consell Nacional del 6 de maig. 

 


