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Esmenes de Joan-Ramon Colomines-Companys 
a les dues Ponències presentades al Congrés constituent  

de la CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA 
 

A.  Esmenes a la PONÈNCIA POLÍTICA 

ESMENA 1: 

PROPOSTA: Una generalització: sempre que a la ponència digui CRIDA O CRIDA 
NACIONAL substituir-ho sempre per la denominació completa CRIDA NACIONAL 
per la REPÚBLICA 

 

ARGUMENTACIÓ: la denominació CRIDA o CRIDA NACIONAL ja és utilitzada per 
candidatures electorals municipals anteriors i sembla de futur, com també per 
la CUP, no cal crear ni embolics, ni polèmiques inútils.  

Però sobretot un aspecte pràctic de màrqueting polític, en el procés de difusió 
del text de la Ponència moltes vegades es citaran només trossos i no la seva 
globalitat, per això cal explicitar bé el nom complet que estem difonent com a 
marca.  

Potser que el text queda molt ple de denominacions completes, però no estem 
fent un text literari sinó un text politic. Sobretot un text polític per utilitzar en 
la comunicació.  

+++ 

ESMENA 2: 

PROPOSTA:  Utilitzar en el subtítol de la ponència que diu ara  “Ponència 
Política de la Crida Nacional per la República” per “Ponència Política 
del moviment polític Crida Nacional per la República”. 

 

ARGUMENTACIÓ: Segur que des de la nostra propaganda política serà necessari 
emfatitzar el concepte que som un “moviment politic”. Doncs comencem-ho 
des de la primera ponència. 

Recordar que som un “moviment politic” i no un “moviment social” com ho és 
l’ANC. 

+++ 

 

ESMENA 3: 

PROPOSTA: Incorporar a l’apartat “2. Principis fundacionals” una nova 
entrada, seria la entrada f. 
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f. Una Catalunya compromesa amb Aran i amb la cultura occitana  

La Catalunya que construïm i la que volem plenament sobirana, contempla 
avui la seva doble diversitat nacional amb l’existència de la Val d’Aran com 
a realitat nacional occitana. Aran és un País Occità plenament caracteritzat 
com una realitat nacional, política, econòmica, social, cultural i lingüística 
pròpia. 

El compromís dels sobiranistes catalans de la CRIDA NACIONAL per la 
REPÚBLICA és fer costat al reforçament de la identitat aranesa reforçant les 
seves Institucions, la seva cultura i la seva llengua, tot treballant perquè els 
aranesos i les araneses puguin exercit el seu Dret a Decidir, el seu propi Dret 
a l’Autodeterminació. 

Amb l’etapa actual de construcció de la República Catalana volem afavorir 
el suport dels aranesos i les araneses a la causa comuna de la llibertat i 
confluir en les lluites araneses, perquè també es la nostra lluita per la 
sobirania nacional.  

 

ARGUMENTACIÓ:  No caldria dir res com argumentació, perquè per un 
independentista català demòcrata és obvia i obligada la defensa d’Aran.  

La  CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA no pot abonar el centralisme català, just 
al contrari, ha d’abonar l’altra identitat nacional que tenim el territori. S’ha 
de recordar que : Un aranès no és un català, com un català no és un espanyol, 
independentment dels DNIs.  

El text aportat està escrit de manera que ho pot assumir un català sobiranista 
demòcrata i també qualsevol demòcrata en general, tot i que per un 
“nacionalista aranès” la “Comunitat autònoma de  Catalunya” s’hauria d’haver 
dit de “Catalunya i Aran” perquè hi conviuen dues nacions. Però això formarà 
part d’una altra etapa política. 

+++ 

ESMENA 4: 

PROPOSTA: Incorporar a l’apartat “2. Principis fundacionals” una nova 
entrada, seria la entrada g. 

g. Una Catalunya compromesa amb els Països Catalans 

Com a moviment politic la CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA reconeixem la 
unitat de cultura i de llengua de Catalunya amb el País Valencià, les Illes 
Balears i la Catalunya Nord, tot respectant els diferents processos i ritmes 
polítics de cada país. 

La nostra lluita per reforçar la democràcia a l’Estat espanyol, la defensa del 
dret a l’autodeterminació,  la defensa de la independència i per la República 
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Catalana només que poden afavorir la cultura, la llengua i la qualitat 
democràtica de tots els compatriotes d’aquells països. 

 

ARGUMENTACIÓ:  No caldria dir res com argumentació, perquè per un 
independentista català és obvia. 

Si parlem d’Europa i de la mediterrània, no és possible no parlar de la nostre 
àrea cultural completa. La proposta de la meva esmena volgudament és 
“nacionalment suau” per consensuar-la fàcilment. 

Sí nosaltres no utilitzem el concepte i terme reivindicatiu com és “Països 
Catalans”: Qui ho ha de fer?. Seguirem la tradició de tot el catalanisme 
independentista de casa nostra. 

 

 

B.  Esmenes a la PONÈNCIA ORGANITZATIVA 

ESMENA 1: 

PROPOSTA: Una generalització: sempre que a la ponència digui CRIDA O CRIDA 
NACIONAL substituir-ho sempre per la denominació completa CRIDA NACIONAL 
per la REPÚBLICA 

 

ARGUMENTACIÓ: la denominació CRIDA o CRIDA NACIONAL ja és utilitzada per 
candidatures electorals municipals anteriors i sembla de futur, com també per 
la CUP, no cal crear ni embolics, ni polèmiques inútils.  

Però sobretot un aspecte pràctic de màrqueting polític, en el procés de difusió 
del text de la Ponència moltes vegades es citaran només trossos i no la seva 
globalitat, per això cal explicitar bé el nom complet que estem difonent com a 
marca.  

+++ 

ESMENA 2: 

PROPOSTA:  Utilitzar en el subtítol de la ponència que diu ara  “Ponència 
Organitzativa de  la Crida Nacional per la República” per “Ponència 
Organitzativa del moviment polític Crida Nacional per la 
República”. 

 

ARGUMENTACIÓ: Segur que des de la nostra propaganda política serà necessari 
emfatitzar el concepte que som un “moviment politic”. Doncs comencem-ho 
des de les ponències fundacionals. 
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+++ 

ESMENA 3: 

PROPOSTA: Incorporar en el segon apartat “2. Radicalment democràtica” i com 
a segona entrada: 

. L’elecció  dels òrgans de direcció, com correspon a un moviment politic 
democràtic, serà realitzada a traves del model participatiu d’unes 
Primàries internes competitives i tancades als associats i adherits a la CRIDA 
NACIONAL per la REPÚBLICA. 
 
 
ARGUMENTACIÓ: Com a moviment politic la CRIDA NACIONAL per la 
REPÚBLICA no pot quedar al marge de la realitat actual en l’escena catalana i 
en la tradició dels moviments cívics i polítics, que són la pràctica de les 
“Primàries” per decidir representacions. 
 
Encara que s’estableixin processos democràtics interns en la ponència, és 
important utilitzar el concepte de “Primàries” i a més per la seva 
denominació. 
 
Les nostres “Primàries” no són “primàries per primàries” o “primàries anti-
partit o anti-organitzacions nacionals”, les nostres “Primàries” formen part 
d’un Projecte polític ben definit i ben articulat, com moviment i organització 
amb voluntat d’estar implantats a tot el territori. 
 

+++ 
   
Esmena 4: 

PROPOSTA: Incorporar a “l’Article 4. Dels membres de la Crida”. Una nova 
entrada en segona posició que seria el punt 4.2. 
 

El text de l’entrada amb un titulars i dos apartats: 

4.2. De les Entitats Adherides 
. Als municipis de Catalunya hi ha centenars d’entitats polítiques, cíviques, 
sindicals, culturals, recreatives, econòmiques, socials, comunicatives o 
lingüístiques, entre d’altres activitats sectorials, que  poden confluir a la 
CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA com ENTITATS ADHERIDES. 

. La participació pública de les ENTITATS ADHERIDES tindrà el significat de 
donar llibertat als seus membres perquè de manera simultània a la seva 
pròpia adscripció a la seva entitat, puguin ser membres de ple dret -com 
associats o adherits- a la CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA. 

 

ARGUMENTACIÓ: Un moviment polític com la CRIDA NACIONAL per la 
REPÚBLICA no pot restar al marge de tota la potent xarxa associativa del País. 
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Ens convé liderar i acompanyar tant les lluites sectorials com les compartides, 
com liderar i acompanyar les formes organitzatives que se’n formen, s’ha 
d’explicitar per escrit aquesta doble adhesió entre la seva entitat de la que ja 
en forma part i de l’associació i adhesió a la  CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA. 

L’adhesió a nosaltres sortirà reforçada i serà més sana i amplia, perquè ningú 
ha de tenir la sensació de ser infidel a la seva entitat inicial. 

No només volem entitats a la CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA perquè son la 
realitat organitzada de l’autèntica ciutadania mobilitzada, sinó que a més 
perquè és i serà el nostre “graner” de futurs associats i adherits. 

De manera especial caldrà treballar l’ERC i la CUP. I pactar que sinó s’hi volen 
adherir com organització nacional, permetin que organitzacions territorials i 
sectorials seves, si que ho puguin fer, per exemple: en una possible candidatura 
electoral municipal. Intentant que no ho vegin com una agressió. 

L’acceptar “L’Entitat Adherida” comporta altres canvis en la ponència que 
introdueixo a la última esmena. 

+++ 

Esmena 5: 

PROPOSTA: Introduir a “l’Article 6. De l’Assemblea Nacional de la Crida 
Nacional per la República”, en el seu apartat “6.1 De la composició” i com una 
nova entrada que seria la quarta. 
 
El text nou: 
 

. Les ENTITATS ADHERIDES aportaran cadascuna d’elles un membre al 
organisme de direcció nacional ampli com serà l’Assemblea Nacional de la 
Crida Nacional per la República, amb l’objectiu de servir de canal directa 
d’informació i comunicació a la seva entitat i viceversa. Aquesta 
representació no tindrà vot, ni es contemplen quotes d’entitat en qualsevol 
òrgan de govern, ni en possibles candidatures electorals, ni en els processos 
comunicatius públics.  

 

ARGUMENTACIÓ: Seguim donant protagonisme a l’associat o adherit de manera 
individual a la Crida Nacional per la República, però no podem restar al marge 
de la importància de l’Entitat Adherida que agafarà un rol d’acompanyant, 
informador i consultor, més que membre decisori. 

Som un “moviment politic” i no funcionem per quotes de les entitats adherides. 

 
Joan-Ramon Colomines-Companys 

locampus@gmail.com 
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