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PPeerrffiillaarr  eell  pprrooppeerr
iinnddeeppeennddeennttiissmmee  
Les jornades de Deltebre del pas-
sat 1 i 2 de desembre entraran de
ple en la història de l'independen-
tisme català. Per primera vegada,
un nombre molt gran de militants
de base de diferents organitzacions
han tingut l'oportunitat de deba-
tre la seua concepció com a movi-
ment, analitzar els reptes de futur
i aprofundir en el treball polític
com a moviment unit. Les jorna-
des de Deltebre no són més que la
conseqüència normal d'un model
de treball que ha anat implantant-
se en els últims temps al si de l'in-
dependentisme. 

En realitat aquesta Escola de
Formació no s'ha fet més que con-
tinuar un treball que es va iniciar
fa poc més d'un any amb el rere-
fons de la campanya dels 300 anys
d'ocupació i on, paral·lelament,
s'han anat bastin diferents espais
que han servit per reforçar la cohe-
sió interna de l'independentisme
organitzat. Exemples com l'exito-
sa jornada de lluita del passat 25
d'abril, les mobilitzacions nacio-
nals a Almansa, Xàtiva i Lleida, la
resposta davant la repressió bor-
bònica són bons exemples d'un
moviment que concep el seu crei-
xement i vertebració a partir de la
lluita diària. Aquesta cohesió ha
necessitat l'obertura i creació de
nous espais de treball, de debat i
de decisió que servisquen de motor
a tot el procés, com ha estat el cas
de la Coordinadora de l'Esquerra
Independentista. Ara, amb l'Esco-
la de Formació els independentis-
tes organitzats han volgut anar un
poc més enllà, en donar l'oportu-
nitat a la militància de base de par-
ticipar d'un debat necessari, el de
definir amb la teoria i l'anàlisi de
la mateixa practica en el dia a dia
com vol que siga el seu moviment
en el futur.

AURE SILVESTRE DELTEBRE

Deltebre és una xicoteta població situada al
Delta de l'Ebre, on els passats dies 1 i 2 de
desembre vora un centenar de militants de
diferents organitzacions de l'esquerra inde-
pendentista s'hi donaren cita per debatre
sobre el futur de l'independentisme. L'Esco-
la de Formació de l'esquerra independentis-
ta, que és la correcta denominació d'aques-
tes jornades,van ser organitzades per la comis-
sió de formació de la Coordinadora de l'Es-
querra Independentista,en el marc de treball
de la campanya dels 300 anys d'ocupació i
resistència.

Les jornades començaren el divendres
30 de novembre a la biblioteca muni-
cipal, on es lliuraren les primeres acre-
ditacions, es donà la benvinguda i es
va passar un vídeo sobre la campanya
dels 300 anys. El gruix del treball, però,
es va deixar per al dissabte i el diumen-
ge. El plantejament general de l'esco-
la es va basar en l'alternança de xerra-
des amb el debat entre la pròpia mili-
tància. Per aquest motiu, els dies pre-
vis es va fer arribar a la militància de
les organitzacions que integren la cam-
panya, un dossier amb el contingut i
textos dels tallers, xerrades i debats.

Xerrades i tallers
El dissabte matí s'inicià amb una xerra-
da titulada "300 anys d'ocupació i resis-
tència als Països Catalans", impartida
per un historiador especialitzat en
revoltes socials. La vesprada del mateix
dissabte es realitzaren cinc tallers dife-
rents, amb grups reduïts de persones
i que serviren per aprofundir els prin-
cipals eixos de treball que actualment
treballa l'esquerra independentista.
Els tallers foren l'antirepressiu, orga-
nitzat per Alerta Solidària; el munici-
palista conduït per la CUP; el taller de
lluites i revoltes populars al llarg dels
300 anys d'ocupació, preparat per la
comissió de formació de la campanya
dels 300 anys; l'antipatriarcal, que va
ser coordinat per les comissions de
dones de les organitzacions partici-
pants; i per últim el taller estudiantil
"300 anys d'ocupació des de les aules:
present, passat i futur", realitzat pel
Sindicat d'Estudiants dels Països Cata-
lans. 

En tots aquests debats es va comen-
çar per fer una breu introducció sobre
què ha suposat a nivell històric aquests
300 anys d'ocupació per després gene-
rar un debat obert sobre la situació pre-
sent i sobre com encarar els molts rep-

tes que en tots aquests camps té l'es-
querra independentista com a movi-
ment polític. Les conclusions de cadas-
cun dels tallers es posaren posterior-
ment en comú amb la presència de totes
les persones que assistiren a l'escola de
formació.

Plantejament participatiu
El matí del diumenge, el debat va girar
en torn el concepte de l'autodetermi-
nació. Aquest debat, com el que va tenir
lloc el dissabte matí, va comptar amb
la participació de tots els assistents, un
plantejament amb el qual es va voler
aprofundir de cara a crear un discurs
cada vegada més unificat i cohesionat,
un dels objectius que la comissió de for-

mació es va marcar des d'un primer
moment. Al cap i a la fi, les jornades,
com s'explica des de la Coordinadora,
van sorgir arran de dues reflexions: "en
primer lloc en la necessitat de les dife-
rents organitzacions que conformem la
mateixa campanya de poder debatre i
intercanviar amb calma i tranquil·litat
punts de vista que, d'altra manera,
només es produeixen de forma accele-
rada i arran de les iniciatives polítiques
o del treball diari" i en segon lloc "té a
veure amb la inexcusable configuració,
juntament amb la unitat d'acció al carrer
que a poc a poc ja s'està produint, d'un
discurs polític cohesionat i comú per al
conjunt de les organitzacions que com-
posem l'esquerra independentista". 

En aquest sentit, el balanç ha estat
molt positiu encara que com es vol
remarcar des de la Coordinadora cap
d'aquests objectius es poden acom-
plir en un cap de setmana "simple-
ment, hem iniciat modestament però
amb il·lusió el camí per arribar-hi".
De fet, una de les conclusions més
repetides va ser que trobades d'aquests
tipus s'haurien de fer en el futur. Com
es va es va cloure, aquesta és la volun-
tat de les organitzacions que formen
part de la campanya i en ella es posa-
ran a treballar des d'ara. Primer cal-
drà treballar i donar major forma a
les conclusions sorgides de les jorna-
des, que, com es va anunciar, en breu
es faran públiques.
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Deltebre  debat  el  futur  de  
l'independentisme

Un dels eixos principals de les
jornades va ser el debat sobre el con-
cepte d'autodeterminació, que tin-
gué lloc el diumenge amb la presèn-
cia d'un centenar de militants. A
partir de tres preguntes bàsiques i
una exposició inicial (què entenem
per autodeterminació? perquè l'au-
todeterminació és l'instrument per
alliberar els Països Catalans de l'o-
pressió nacional, de classe i gènere?

i com fer arribar al conjunt de la
classe obrera aquest missatge?) s'i-
nicià un participatiu i profund debat.
Els elements més acceptats que sor-
giren en el debat foren el de la neces-
sitat de vincular qualsevol procés
autodeterminista al de la integritat
territorial dels Països Catalans, així
com en abordar prèviament un pas
sense el qual aquest dos elements
(territorialitat i autodeterminació)

careixen de sentit: el de la construc-
ció nacional. En aquests punt els
assistents debatiren sobre la gran
quantitat d'iniciatives a desplegar
en el conjunt del país per avançar i
aprofundir tant en l'articulació terri-
torial com en la constitució d'una
consciència nacional. Així, el debat
sorgit plantejà que l'autodetermina-
ció no és més que un projecte estra-
tègic per tal de desenvolupar el pro-
grama polític de l'esquerra indepen-
dentista, que no és altre que el de
construir uns Països Catalans inde-
pendents, amb justícia social i sen-
se dominació de gènere.

Autodeterminació?


