Acció col·lectiva i partits polítics.
El cas del CxR

1.- Construir un edifici (objectiu => la independència)
 100 persones professionalment qualificades, si van per lliure, cadascú a la seva bola,
NO construeixen cap edifici.
 Les mateixes 100 persones, ben organitzades i amb la confiança de que una hi posa
finestres, l’altra les bigues, l’altre ... poden fer meravelles.
D’això se’n diu ACCIÓ COL·LECTIVA.
Aquí rau la lògica d’organitzar-se en partits o en associacions estables.
Junts som potents, “per lliure” som simpàtics, però no construïm res.
2.- Per això, per molta gent, pertànyer i comprometre’s amb un partit té molt sentit i
esdevé gairebé un deure moral (no una manera d’escalar). El deure de construir una
societat millor.
3.- Els nostres partits, sota els efectes d’una llei electoral de llistes tancades on els
electes NO responen a la ciutadania que els ha elegit, sinó a la jefatura del partit, s’han
pervertit i han esdevingut un bon desastre i, inevitablement, llavor de mediocritat. En
un escenari de llistes obertes i circumscripcions petites (de proximitat) els partits
poden millorar molt.
4.- En la meva opinió, per assolir la independència, la primera condició, és coordinar
i organitzar una acció col·lectiva amb TOTES les entitats OMNIUM, ANC, AMI, CDRs,
SÚMATE, Etc. i, especialment, amb tots els partits indepes. Aquesta acció s’anomena
embat democràtic.
5.- Defenso que el CxR pot fer la funció de forjar la UNITAT del món indepe. Però
si el CxR neix i actua escorat o contra ERC o contra un altre partit indepe, no servirà de
gran cosa. No servirà de res!
6.- Personalment, des del meu granet de sorra, he defensat i defensaré que ERC
s’integri amb empenta i sinceritat al CxR per construir l’edifici difícil però viable de la
independència. No sé si me’n sortiré ... però ho intentaré.
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