
Arenys de Munt, Països Catalans, 11 d'octubre del 2012

La CUP d’Arenys de Munt insta a les forces polítiques d'esquerres a crear un gran 
front electoral per la Independència.

Els fets esdevinguts després de l'11 de setembre ens han portat a unes eleccions plebiscitàries, en les  
quals tot sembla indicar que CiU obtindrà una majoria amplia. El País té una massa social d'esquerres 
que no troba encaix en les propostes polítiques de CiU. La CUP d'Arenys de Munt considera que la  
fragmentació de les opcions polítiques d'esquerres perjudica greument la representació parlamentaria  
d'aquesta massa social.

Tant mateix, una majoria absoluta de CiU en aquestes eleccions debilitaria el procés sobiranista que es  
va iniciar  després de la gran manifestació  de la Diada. I  creiem que moltes persones necessiten i  
demanden una opció electoral única a l'esquerra.

Davant  d'aquesta  situació  considerem  necessari  i  imprescindible  la  creació  d'un  front 
independentista d'esquerres que pugui  catalitzar  i  optimitzar  al  màxim el  vot de cada una de les 
persones de la massa social que defensa aquesta posició política. No hi podem renunciar.

És  en  aquest  sentit  que,  des  de  la  CUP  d'Arenys  de  Munt,  plantegem  una  nova  proposta  que  
considerem pot ajudar a superar les dificultats que s'han fet manifestes els darrers dies. Ens avala la  
unitat  que vam aconseguir  en la  convocatori  de la Consulta  del  13 de setembre del  2009 que ha  
esdevingut clau en el procés que vivim actualment.

S'ha fet evident que existeix una manca d'acord en els programes polítics. Però, entenent la diversitat  
de l'esquerra catalana, hem valorat que cal preservat les pròpies idiosincràsies de cada una de les  
formacions polítiques que formin part d'aquest front, sense que cap d'elles s'hagi de supeditar a les 
altres,  ni  de  renunciar  a  cap  dels  seus principis.  Creiem que els  electors  demanen que  l'element  
aglutinador d'aquesta unitat ha de ser la Independència. Només la Independència.

És per aquest motiu que proposem: La constitució d'un front on s'hi  incorporin totes les opcions 
d'esquerres i independentistes que participin en les eleccions i que cada una d'elles conservi les seves  
pròpies  propostes  programàtiques,  les  seves  pròpies  sigles,  el  seu  propi  discurs,  la  seva  pròpia  
campanya electoral i els seus propis candidats.

Només s'han de comprometre a defensar unitàriament la Independència.

Els candidats de cada formació, i en cada demarcació, han de confluir en una llista electoral única, en la  
qual estarien ordenats a partir d'una ponderació objectiva basada en els darrers resultats electorals.

Adrecem aquesta proposta inicialment a: IC-V, ERC, SI, CUP i DC. 

Obrim les portes a qualsevol altre formació política que s'hi vulgui sumar o estigui disposada a donar  
recolzament. 
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