
de: Candidatura d'Unitat Popular de Torredembarra (CUP)
a: Esquerra Republicana de Torredembarra (ERC)

Benvolgudes i benvolguts companys i companyes d'ERC-Torredembarra;

des de la Candidatura d'Unitat Popular de Torredembarra, ens adrecem a totes i a tots 
vosaltres per a posar damunt de la taula la més que necessària reflexió sobre l'actual context
polític que viu el Principat de Catalunya.

Les darreres eleccions celebrades el passat 27 de Setembre, van dibuixar un escenari 
esperançador per a poder iniciar la ruptura democràtica amb l'Estat Espanyol i avançar cap a
la independència d'aquest tros del nostre país. No obstant, l'aritmètica independentista 
majoritària en nombre d'escons al Parlament no concordava amb el nombre de vots 
obtinguts per a poder materialitzar de forma definitiva aquest projecte polític. Ens calen més 
suports; per tant, hem de seguir treballant per a sumar aquells sectors socials que avui en 
dia són reticents al projecte independentista.

La Candidatura d'Unitat Popular, vam dir per activa i per passiva que no investiríem a Artur 
Mas, al·legant que no era una figura que ajudava aconseguir aquest prop de mig milió de 
vots que manquen encara avui per a poder proclamar la república catalana i la 
independència. Malgrat complir el nostre programa electoral, hem hagut de suportar insults, 
amenaces i difamacions per part de les veus més properes a Convergència Democràtica de 
Catalunya. Dir no a Artur Mas, és des del nostre punt de vista, dir sí al procés.

Malgrat els magnífics resultats obtinguts per Junts pel Sí, 62 diputades i diputats, no han 
estat suficients per a assolir la majoria absoluta i formar govern sense renunciar a res. 

Lluny de les versions difoses pels mitjans de comunicació, la CUP hem renunciat al 90% del 
nostre programa electoral; com ja sabeu, vam editar el “fil a l'agulla”, el qual no era el nostre 
programa, ans el contrari, era un seguit de mesures redactades en el context i en el marc de 
les converses amb Junts pel Sí. Després de 3 mesos de llargues negociacions, hem entès 
que, especialment el sector de CDC, es preocupava més per aconseguir 2 vots favorables 
de la CUP, que no pas de parlar sobre l'estratègia de sumar més persones favorables al 
procés sobiranista. Cal recordar que el Pla de xoc proposat per Junts pel Sí, no és una 
proposta en clau negociadora, és el mateix programa electoral de Junts pel Sí.

Des del nostre punt de vista, el desllorigador està molt clar: fer que Artur Mas faci un pas al 
costat i es pugui formar un govern que conti amb una majoria parlamentaria de 72 diputades
i diputats.

La Candidatura d'Unitat Popular de Torredembarra, malgrat no tenir un posicionament 
unànime pel que fa a la investidura d'Artur Mas, respectem al cent per cent la decisió presa 
per la nostra organització, i entenem que a mig termini, aquesta decisió resultarà ser 
l'encertada. En cap cas, ens considerem un obstacle al procés, tot al contrari, considerem 
aquesta decisió com la garant per a la suma de suports que han de fer inqüestionable la 
independència de la nostra nació.

Com totes vosaltres sabreu, Artur Mas ha actuat com a un veritable xantatgista: just després 



del 9 de novembre, entitats sobiranistes, ERC i la CUP, vam demanar que es possés les 
urnes al mes de Març, però Artur Mas s'hi va negar, ja que només ell tenia la competència 
per a firmar el decret per a convocar eleccions anticipades. Just després les mateixes 
entitats sobiranistes, ERC i la CUP, vam demanar una llista unitària de la societat civil on no hi
fossin presents personalitats polítiques, i de nou, Artur Mas s'hi va oposar. Finalment, ERC va
caure a la llista del president (Junts pel Sí), on el condicionant era que Artur Mas aniria de 4t 
però que acabaria sent president. O era això, o Artur Mas no convocava eleccions i seguia 
sent president en un parlament autonòmic. ERC va caure al seu xantatge. Ara, veient que 
Artur Mas no té els suports necessaris per a ser investit i tornar a ser president, dirigeix el 
xantatge a la CUP, amb el conegut “o Mas o Març”, però nosaltres no hi pensem caure. El 
nostre escenari no és o “Mas o Març”, el nostre escenari és trobar una president de consens,
que eixampli la base social de l'independentisme, que es pugui formar govern, i que 
accelerem de forma decidida el procés cap a la independència i la justícia social d'aquesta 
part dels Països Catalans.

És el moment que ERC miri pel país i no tan pel partit, és el moment de parlar, mirar pel 
procés i pressionar perquè Artur Mas deixi de ser l'obstacle. Entenem que si l'únic 
condicionant per a poder tenir una majoria sòlida és la persona que lideri aquest procés, la 
resposta és clara i de sentit comú: canviem de persona i proposem nou candidat o 
candidata.

Així doncs, demanem a ERC Torredembarra, que faci públic el seu posicionament, seguint 
l'exemple d'ERC-Sant Cugat, o el mateix Joan Tardà; que demani a Artur Mas que s'aparti 
per tal de que el procés no s'estanqui ni es dilati. És absurd anar a noves eleccions així com 
aturar el procés per una persona.

Una cordial salutació,
CUP Torredembarra.
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