
Unitat - Argentona per la República va néixer amb un objectiu: agrupar persones, entitats i 

partits per construir un poble millor i contribuir a l’alliberament nacional del país. 

Aquest propòsit fundacional continua ben viu. Però no és menys cert que el moment excepcional 

en què es va gestar Unitat ha evolucionat. 

El full de ruta dels partits independentistes no és idèntic, ho sabem prou bé. I és legítim que així 

sigui perquè el país és divers. Tanmateix, la unitat estratègica –que no uniformitat- continua 

essent necessària per assolir la República i no n’abdicarem mai. 

En clau local, no podem obviar els reptes que ha calgut afrontar. La dimissió de l’alcalde va posar 

a proba la solidesa d’Unitat, que va demostrar la pervivència del projecte més enllà dels 

lideratges individuals en un exercici de responsabilitat compartida. La gestió de la maleïda 

pandèmia ha exigit el millor de l’equip de govern, amb el que estem en deute. 

La pròpia naturalesa d’Unitat també ha mutat en el temps. De ser una coalició electoral sota 

l’aixopluc d’Acord Municipal, ha esdevingut un partit polític amb identitat pròpia. El que és una 

bona notícia per a la pluralitat política del poble que totes i tots estimem, alhora dificulta la 

cohabitació dels partits preexistents que ens regim per estatuts propis. 

ERC ha estat i és part activa d’Unitat. Participem amb lleialtat de la seva vida organitzativa i 

també del grup municipal. Hi hem estat a les verdes i a les madures i hem intentat servir el 

projecte sense reserves. 

Tanmateix, a les portes d’un nou mandat municipal la nostra militància ha decidit de forma 

unànime presentar-nos en solitari a les properes eleccions del maig de 2023. Ho fem per dos 

motius: 

1. ERC és un partit amb 90 anys d’història, amb un projecte nacional molt clar i que hem 

actualitzat recentment a la Conferència Nacional d’aquest mes de març. Al llarg dels 

anys hem format part de diverses plataformes locals –com l’Entesa, Argentcat o ara 

Unitat- i considerem que ha arribat el moment d’oferir a les argentonines i argentonins 

un proposta pròpia. Tenim voluntat de ser i de mostrar-nos dignes de la millora tradició 

del fil roig republicà que representa ERC. 

2. Com no pot ser d’altra manera, ens sentim plenament corresponsables amb el model 

de poble que ha estat impulsant Unitat. Però també estem il·lusionats en somiar amb 

una Argentona encara més justa, equilibrada territorialment, feminista, verda i 

compromesa amb els valors republicans.    

Per tot això, ha arribat l’hora de reivindicar-nos com a partit i presentar-nos en solitari a les 

properes eleccions municipals. I fer-ho per servir la gent i amb la mà estesa a totes les 

formacions polítiques amb les que compartim valors i visions d’aquesta Argentona nostra, que 

és de tothom i que no és patrimoni de ningú, i a la que volem orgullosa de ser la millor de les 

vil·les que es fan i es desfan. 

 

 


