COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN MOTIU DE LA DIADA
DE L’11 DE SETEMBRE DE 2016
El proper diumenge se celebrarà a tot el país l’11 de setembre, la Diada Nacional
de Catalunya. Fa un any aquesta data va ser l’inici de la campanya electoral del 27S i
ara, un any després, ens trobem amb una situació de bloqueig al Parlament de
Catalunya.
Amb un horitzó marcat per una qüestió de confiança al President de la Generalitat,
conseqüència de la incapacitat d’aprovar uns pressupostos per part de la majoria que el
va investir, s’anuncia que es pretén tirar endavant un full de ruta unilateral que no
compta amb majoria suficient ni tan sols dins les pròpies institucions catalanes. El més
greu, però, és que aquest procés o full de ruta xocaria directament amb qualsevol
validació internacional i democràtica. Per no parlar de les pròpies contradiccions
viscudes a Catalunya, on partits com el PDC (l’antiga convergència), pacta amb aquells
qui neguen el dret a decidir de Catalunya des de Madrid i, alhora, no reconeix la
validesa d’aquells que sí que ho fan.
En aquest context, i com cada any, JEV participarà dels actes organitzats en motiu
d’una commemoració en què es fa palesa la multiplicitat d’identitats de la societat
catalana: des de l’internacionalisme més lluitador fins a la defensa de les institucions
pròpies de Catalunya.
L’ecosocialisme és, abans de res, un moviment d’esquerres i internacionalista. Per
això, i com cada any, JEV assistirà als homenatges a Salvador Allende. Així, se sumarà
a la iniciativa ciutadana de commemoració a l’insigne president xilè, que va morir l’11
de setembre de 1973. Amb la concentració a la plaça Salvador Allende de Barcelona,
com a altres ciutats, es vol demostrar que el front de les esquerres alternatives i
ciutadanes és comú arreu, i no es permetrà que caigui en l’oblit.
Igualment, JEV considera important que l’11 de setembre es commemori la
resistència catalana al centralisme imposat per part de certes elits econòmiques i
polítiques —i no només espanyoles. Per això, i anant més enllà de la tradicional

participació en els actes institucionals de la Diada, JEV participarà en l’acte unitari
organitzat per la confluència d’esquerres catalana a Sant Boi del Llobregat.
Més que interpretant des del present un esdeveniment històric com la Guerra de
Successió espanyola i la presa de Barcelona el 1714 per part de les tropes borbòniques,
JEV considera que és molt necessari commemorar l’esperit democràtic, sobiranista i
inclusiu de la manifestació de l’11 de setembre de 1976. És per això que encoratja
fortament a tota la seva militància a l’assistència a l’acte de Sant Boi, per tal de recordar
els 40 anys de la manifestació que va ajudar a recuperar les institucions republicanes de
Catalunya.
L’acte, però, necessita anar més enllà d’una commemoració, demostrant la
necessitat de tornar al consens del dret a l’autodeterminació de Catalunya negat pel
conservadorisme espanyol. JEV considera que és de vital importància recuperar un
catalanisme popular al qual se senti cridat tota la població catalana, no només
independentistes. Sant Boi ha de servir perquè les esquerres alternatives demostrin la
viabilitat d’un projecte de sobiranies compartides amb la resta de l’Estat i d’Europa,
l’única alternativa per sortir de la situació de bloqueig actual.
I és justament per aquest motiu que JEV no assistirà a la concentració
descentralitzada organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural. La joventut ecosocialista
considera que aquest és un acte de reforç de la majoria parlamentària i especialment
d’un partit, Junts pel Sí, que es veu obligat a sotmetre el seu President de la Generalitat
a una qüestió de confiança. Aquesta manifestació és una crida a un full de ruta unilateral
sorgit d’una comissió parlamentària, la del Procés Constituent, que va ser abruptament
conclosa mitjançant unes conclusions allunyades dels debats que s’havien produït en la
mateixa comissió.
JEV, doncs, no se sent cridada a participar en aquesta manifestació
descentralitzada, ja que segons la seva pròpia convocatòria, les eleccions del 27 de
setembre de 2015 són una justificació suficient per tirar endavant una pretesa
desconnexió de Catalunya amb Espanya. L’organització hi està en desacord i recorda
que la majoria parlamentària a què fa referència la convocatòria només representa al
48% dels i les votants de Catalunya.

Per tot això JEV no només manté, sinó que reforça, el seu compromís amb
l’exercici de l’autodeterminació del poble català. L’organització seguirà treballant
perquè les aliances estatals i europees permetin desencallar una situació volgudament
paralitzada per una majoria al Congrés on el tema català els ha servit per aplicar unes
polítiques recentralitzadores, contràries a la voluntat de la majoria de la població de
Catalunya. La convicció de la joventut ecosocialista és que només existeix una eina
vertaderament democràtica per fer-ho: un referèndum fet amb garanties i amb
legitimitat reconeguda.
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