
Barcelona, a 10 d’abril de 2019

A l’atenció de Quim Forn, candidat de Junts per Catalunya a Barcelona.
 
Ara que ens apropem als comicis que determinaran el futur de la nostra ciutat i un cop tenim ja les 
candidatures definides i en plena acció, he trobat adequat compartir formalment amb vosaltres el com-
promís d’unitat d’acció republicana que vaig fer públic fa unes setmanes.

És ben clar que ens trobem en una cruïlla històrica, vivint una forta repressió per part de l’Estat i, 
al mateix temps, una determinada i persistent resposta per part de la ciutadania. Enmig com estem 
d’aquest judici de la vergonya, que la vostra candidatura viu dolorosament en primera persona com 
també vivim a Esquerra Republicana, no podem deixar de dotar-nos d’encara més arguments i instru-
ments útils per assolir la independència.

Avui, més que mai, Barcelona ha de ser capdavantera, com ho ha estat sempre en totes i cadascuna de 
les lluites pels drets i les llibertats. Una ciutat que ens exigeix, a tots aquells i aquelles que aspirem a 
governar-la, dignitat democràtica i alhora també propostes clares per a cadascuna de les qüestions. És 
per això que ara la unitat d’acció de l’independentisme és més necessària que mai. I és per això, també, 
que crec que cal que cadascuna de les nostres candidatures treballi i presenti nítidament les seves 
credencials per, l’endemà de les eleccions, conjurar-nos per fer de Barcelona l’altaveu de la dignitat i la 
república que no ha estatvels últims anys. 

Reivindiquem-nos davant del bloc del 155 i la ultradreta, i treballem junts per tots els drets que ara 
sabem amenaçats. Consolidem la nostra opció conjunta de defensa inequívoca del dret a l’autodetermi-
nació davant d’aquelles formacions polítiques que el neguen o que prefereixen limitar-ne el ple exercici.

Per aquestes raons, us faig arribar aquesta proposta, a la vostra candidatura així com a la de la CUP, 
oferint-vos el compromís d’acció unitària sobiranista a Barcelona, conscients i coneixedors que així 
serem més i més forts. Us convido, igualment, a comprometre’ns des d’avui mateix amb un acord per 
escrit de les forces sobiranistes, subjecte a les consideracions o  modificacions que puguem acordar.

Tornem a quallar el país! Comencem des de Barcelona! Regalem al país la millor evidència d’unitat 
sobiranista i d’utilitat institucional! Fem de l’Ajuntament de Barcelona l’eina potent de transformació 
republicana i d’avançada en la lluita per la llibertat i la democràcia!

Tinguem clara la direcció que volem prendre units i siguem capaços de sumar més ciutadans i ciutadanes 
al nostre projecte republicà. Tornem a forjar una renovada unitat entre la ciutadania, les entitats civils, 
les institucions i les organitzacions polítiques, com hem demostrat en els moments més difícils, com 
vam saber fer l’1 i el 3 d’Octubre del 2017. Hem arribat fins aquí i seguirem convençuts i ferms. No ens 
arronsem! No ens resignem! No ens dividim!

Ernest Maragall i Mira


