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La militància d’ERC va re-
validar ahir per tercera i úl-
tima vegada el suport al
tàndem format per Oriol
Junqueras com a president
i Marta Rovira com a secre-
tària general, amb Marta
Vilalta com a adjunta i por-
taveu, i Pere Aragonès
com a coordinador nacio-
nal. Tots quatre encapça-
laven l’única candidatura
presentada, que, batejada
com a Més republicanis-
me, més llibertat, va rebre
el suport del 86,96% dels
4.309 militants que hi van
votar de manera telemàti-
ca –tot i que també es van
habilitar ordinadors en
una vintena de seus per
fer-ho presencialment–,
és a dir, 3.747, mentre que
562 hi van votar en blanc.
La participació va ser de
tot just el 50,2% dels prop
de 8.600 militants amb
dret a vot. En l’última re-
novació, el setembre del
2019, hi havia votat el
57,14% i un 90,4% van do-
nar suport llavors a la tam-
bé única candidatura.

“Hi tornem per consoli-
dar el creixement i el lide-
ratge d’Esquerra Republi-
cana”, reaccionava Jun-
queras en una nota després
de conèixer els resultats.
“Refermem l’aposta de su-
mar per esdevenir un inde-
pendentisme plural i trans-

versal”, hi afegia Rovira,
que es fixava l’objectiu de
consolidar el creixement a
les àrees metropolitanes i
guanyar complicitats in-
ternacionals. Aragonès, pel
seu cantó, argumentava
que cal “anar adaptant”
l’organització al seu creixe-
ment i es proposava tenir
“presència arreu”, consoli-
dar el “bon govern” i millo-
rar connexions amb el tei-
xit social. Vilalta es fixava el
repte de tenir “mirada llar-
ga” per bastir un model de
futur per al país.

La renovació tocava fer-
la el 2023, però a finals
d’agost l’executiva va deci-
dir avançar el procés per
afrontar sense la distorsió
de debats interns un any en
què hi ha com a mínim elec-
cions municipals i estatals
en l’horitzó. Escollit per
primer cop el setembre del
2011, per posar fi a anys
convulsos i batalles intesti-
nes a ERC i rellançar el par-
tit, i reelegit sense rival el
2015 i el 2019, serà el quart
i últim mandat del tàndem
Junqueras-Rovira, a qui els

estatuts –que d’entrada
només autoritzen un mà-
xim de dotze anys en el càr-
rec– permeten repetir una
última vegada perquè van
incorporar la suspensió
dels terminis si s’està inca-
pacitat per exercir, com
passa en el seu cas pels anys
de presó i exili. La votació
d’ahir s’emmarca en el 29è
congrés nacional d’ERC,
que es completarà a finals
de gener amb l’aprovació
dels nous documents estra-
tègics del partit, com la po-
nència política, en la redac-

ció de la qual la nova execu-
tiva començarà a treballar
de manera immediata.

La candidatura guanya-
dora reforça l’àrea de coor-
dinació interna i dona més
pes a l’acció internacional.
Es completa així amb deu
vicesecretaries generals, a
les quals s’incorporen per
primer cop Adriana Delga-
do (Partit Obert i ara també
Moviments Socials) i Eloi
Hernàndez (Coordinació
Institucional), a més del
fins ara gerent Jordi Roig
(Recursos, Finances i Ge-

rència) i Jordi Solé (Rela-
cions Internacionals), que
fins ara eren una secreta-
ria. Hi continuen Raquel
Sans (Feminismes i ara
també LGTBI), Lluís Salva-
dó (Coordinació Interna),
Marta Vilaret (Drets, Lli-
bertats i Lluita Antirepres-
siva), Raül Romeva (Pros-
pectiva, Agenda 2030 i
ara també Transició Ecolò-
gica i Esports), Sara Bai-
lac (Acció Política i Secto-
rial) i Marc Colomer (Co-
municació i Estratègia).
Pleguen Meritxell Serret
(que s’ocupava de Partit
Obert) i Juli Fernàndez
(que duia Coordinació Ins-
titucional), si bé com a con-
sellers del govern seguiran
a l’executiva com a mem-
bres nats.

Pel que fa a les dotze se-
cretaries, s’hi incorporen
Kènia Domènech (Afilia-
ció), Marta Molina (Movi-
ments Socials) i Marta Ro-
sique (Coneixement i Jus-
tícia Global), totes tres de
nova creació, a més de Pau
Morales (Organització) i
Enric Marín (Educació i
Cultura). Hi repeteixen
Eva Baró (Gestió del Conei-
xement), Oriol López (Mo-
bilització i Coordinació Mu-
nicipal), Alba Camps (Polí-
tica Municipal i Projectes
Transversals), Laia Cañi-
gueral (Coordinació de
Política Supramunicipal),
Jordi Castellana  (Política
Econòmica i Coordinació
Sectorial), Chakir el Hom-
rani (Política del Treball i
Seguretat) i Agnès Rot-
ger (Drets Socials i Ciuta-
dania, incorporant-hi tam-
bé Habitatge). Pleguen
com a secretaris noms his-
tòrics com ara Anna Simó i
Eduard López. La nova exe-
cutiva, a més, proposarà
que el líder del grup parla-
mentari, Josep Maria Jové,
continuï com a president
del consell nacional. ■

La militància d’ERC revalida
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La militància també va votar,
després d’una petita campa-
nya interna, quinze consellers i
quinze conselleres nacionals,
càrrec al qual aspiraven 22 i 20
candidats, respectivament, la
majoria dels quals ja ho eren.
Els homes més votats són
Joan Tardà (2.925 vots), Josep
M. Jové (2.293), Josep Huguet
(2.170), Eduard López (1.667) i
Santi Valls (1.204), mentre que
les dones més votades serien
Marta Rovira i Martínez
(2.350), Anna Caula (1.781),
Maite Aymerich (1.642), Marta
Cid (1.602) i Teresa Vallverdú
(1.523). Entre d’altres, també
van ser triats Jordi Gaseni,
president de l’AMI, i, en l’últim
lloc, amb 782 vots, Joan Puig,
líder del sector crític.
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Tardà, conseller
amb més vots

L’Ajuntament de Barcelo-
na ha llançat la campanya
Si vius a Barcelona, deci-
deixes a Barcelona per im-
pulsar el vot dels estran-
gers amb dret a vot resi-
dents a la ciutat en les prò-
ximes eleccions munici-
pals, el maig de l’any vi-

nent. La regidoria de Drets
de Ciutadania i Participa-
ció promou que els immi-
grants empadronats s’ins-
criguin al cens electoral
per poder votar i recorda
que poden exercir aquest
dret totes les persones ori-
ginàries de la Unió Euro-
pea o de països amb els
quals existeixi un conveni
de reciprocitat. La campa-

nya es traduirà a vuit idio-
mes i s’allargarà fins al ge-
ner. En els comicis del
2019 només va votar un
21% de la població euro-
pea resident a la ciutat i un
4,2% de la ciutadania ex-
tracomunitària. En molts
casos, el desconeixement
de la necessitat d’inscriu-
re’s al cens fa que la parti-
cipació d’aquest col·lectiu

sigui molt baixa.
El consistori ha anun-

ciat la campanya coinci-
dint amb la celebració,
ahir, de la Trobada BCN
Ciutat Diversa, una jorna-
da festiva i reivindicativa
que enguany tenia com a
eix vertebrador la partici-
pació política, institucio-
nal i comunitària de les
persones immigrades. ■
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