ASSEMBLEA DE SOLIDARIS I REAGRUPATS PER UNA
COALICIÓ CONJUNTA

Els presents, militants i adherits de base dels moviments Reagrupament i Solidaritat
Catalana per la Independència, reunits a Barcelona el 5 d’octubre de 2010, a la seu
del Memorial 1714 al Fossar de les Moreres, acompanyats per simpatitzants, amics,
i companys;
DIEM

1
Que ens reconeixem com a catalans del segle XXI, és a dir: com a hereus de
la terrible història d’opressió i intent d’aniquilació de la nació catalana que van patir
els nostres avantpassats; com a protagonistes del menyspreu cultural i explotació
econòmica que en aquests moments s’exerceix envers el nostre país, i com a
responsables del futur lliure, ric i ple dels nostres fills i descendents.

2
Que el nostre desig i la nostra decisió és que Catalunya sigui un estat
independent en el futur més immediat possible per tal que els seus ciutadans
puguem organitzar-nos políticament, econòmica i social segons la nostra voluntat
col·lectiva expressada de forma democràtica, en el concert de les nacions lliures i
democràtiques del món.

3
Que Reagrupament i Solidaritat són moviments polítics que defensen aquest
desig i aquesta decisió i que ens hi vam sumar amb l’anhel de treballar per una
proposta transversal i oberta als ciutadans de Catalunya que conduís a aquesta
immediata independència nacional i a una regeneració democràtica de la política del
nostre país.

4
Que ens hem reunit avui, militants de Reagrupament i adherits a Solidaritat
Catalana per la Independència, i que ens reconeixem com a iguals en aquest
objectiu, que declarem que compartim, i que no trobem diferències significatives
entre nosaltres, ni en el fons ni en la forma, que justifiquin que les nostres
respectives agrupacions es presentin per separat a les properes eleccions al
Parlament de Catalunya de novembre de 2010.

5
Que la diferència formal entre les dues formacions que s’ha adduït com a
justificació de la manca d’unió és relativa a la forma d’escollir els candidats i el seu
ordre en les llistes electorals. Que tot i que estem d’acord en que aquesta és una
qüestió important, i admetent que la forma emprada en cadascun dels moviments ha
estat diferent, considerem que totes dues són expressions legítimes de l’exercici de
la democràcia.

6
Que si hem estat capaços de deixar de banda les nostres diverses ideologies
socials, i les justes reivindicacions que se’n deriven, per tal de fer front comú per la
independència, bé hem de saber també superar aquesta diferència en els processos
d’elaboració de llistes.

7
Que no sentim ni volem aquesta separació, ni estem disposats a
protagonitzar cap enfrontament entre nosaltres. Valorem per sobre de tot el que ens
uneix: el nostre objectiu d’independència nacional. Per tant, amb molt de gust
renunciem a qualsevol condició, pressupòsit o debat sobre els processos d’elecció
dels candidats, si això ha de possibilitar la unificació de les dues candidatures en
una sola llista a les properes eleccions.

Per tot el que hem exposat,

ACORDEM:
1
Emplaçar els nostres líders, i en particular els caps de llista de les dues
formacions, els companys Joan Carretero i Joan Laporta, a que es reuneixin i arribin
als acords necessaris per eliminar qualsevol diferència entre les dues formacions,
per tal que puguem presentar-nos plegats en una Coalició per la Independència a
les eleccions de 2010.

2
Treballar conjuntament de forma entusiasta, coordinada i eficient en la
campanya electoral per aconseguir l’èxit de la Coalició per la Independència
formada per Solidaritat i Reagrupament i qualsevol altre grup que amb els mateixos
objectius nacionals se sumi a la coalició.

3
Rebutjar tota iniciativa que promogui la separació, la divisió o l’enfrontament
entre nosaltres o amb altres agrupacions i propostes que defensin també un procés
democràtic per a l’accés immediat a la independència.

4
Treballar amb esperit positiu per a l’eixamplament d’aquesta coalició de
forces iniciada conjuntament per Reagrupament i Solidaritat, i en especial per a
l’eventual acord amb els companys d’Esquerra Republicana de Catalunya i les
Candidatures d’Unitat Popular, per tal de constituir el gran front comú Coalició per la
Independència de Catalunya.

I compromesos amb aquests acords, tot honorant la memòria dels catalans que ens
van precedir en la lluita per la llibertat, i amb el desig del futur lliure que volem per a
nosaltres i els nostres fills, ho aprovem, signem i proclamem a la nació catalana, a 5
d’octubre de 2010, al Fossar de les Moreres.

