L’any 2019 el CDR d’Argentona decidí en assemblea ser un dels grups impulsors d’Unitat per
Argentona. Pensàvem, veient les forces que es presentaven a les eleccions, que era una via per
fer factible un govern amb ideari i objectius independentistes que, de forma molt resumida, és
concretaven en uns punts tàcits que tots els que van integrar la llista van signar mostrant el seu
compromís vers aconseguir l’alliberament nacional. Unitat va guanyar de forma clara les
eleccions
La darrera Assemblea d’Unitat modificà els Estatuts establint un model de funcionament on
convidaven al CDR a nomenar dos representants per a la Coordinadora d’Unitat. L’Assemblea
del CDR ha decidit declinar l’oferiment. Pensem que els nostres esforços han de dedicar-se a
treballar per fer realitat la República Catalana. Entenem que els 27 integrants de la llista electoral
d’Unitat, quan varen signar els compromisos tàcits, són els garants dels objectius pels que va
treballar el CDR a l’estar a la gènesi d’Unitat. També tenim el convenciment que, més aviat que
tard, totes les forces que composen Unitat declararan públicament el seu compromís de renovar
la seva adhesió al projecte de cara a les properes municipals com a camí per repetir l’èxit de
l’any 2019.
A continuació recordem els set compromisos tàcits d’UNITAT-Argentona per la República signats
pels 27 components de la llista electoral:
•

Catalunya, com a subjecte polític sobirà, té el dret a exercir l’autodeterminació.

• Lluitar per la llibertat de les preses polítiques, el retorn de les exiliades i la finalització
de la repressió policial i judicial.
• Reivindicar la desobediència civil i la desobediència institucional de l’1-O com a
instrument per aconseguir l’autodeterminació i la República.
• Vetllar per polítiques circumscrites als autèntics valors republicans com la defensa
del bé comú, la sobirania popular i la igualtat d’oportunitats per construir una república
feminista, antifeixista, ecologista, antiracista...
• Unitat-Argentona per la República comparteix la finalitat de l’Assemblea de càrrecs
electes i instarà a les persones regidores a formar-ne part.
• Arrenglerar-se, en el cas que se’ns demani, amb el Parlament de Catalunya i/o la
Generalitat, quan aquests desobeeixin l’Estat espanyol.
• L’Ajuntament donarà suport a les institucions catalanes i la societat civil en tràmits
i circumstàncies que derivin en la consecució de la República catalana (avalada o
referendada a les urnes).

A Argentona, març de 2021

