Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya
Després de la jornada electoral del 9 de març i dels resultats obtinguts per
Esquerra arreu dels Països Catalans, les JERC, el jovent independentista, volem
fer publiques les següents valoracions:
Les JERC fem una valoració negativa dels resultats obtinguts. L’important davallada
tan a nivell de vots com d’escons suposen una derrota sense pal liatius respecte a
les expectatives que es tenien. És cert que han existit factors externs que han pogut
perjudicar els resultats, com ara l’extremada bipolarització o el mal anomenat vot útil,
però aquests no poden servir d’excusa per justificar els resultats. Cal anar més enllà a
l’hora de buscar les causes del cicle descendent que s’ha vingut produint en els
darrers comicis, i això passa necessàriament per un exhaustiu exercici d’autocrítica.
Tot i el moment difícil no podem caure en el derrotisme ni el pessimisme. Volem
felicitar a tota la militància d’Esquerra i les JERC, així com als seus respectius
candidats i candidates, per l’esforç i el treball realitzat durant aquesta campanya.
També volem agrair especialment la tasca duta a terme per les companyes que
durant el darrer any i mig han ocupat la responsabilitat de diputades de les JERC,
Georgina Oliva i Laia Cañigueral, defensores incansables dels drets del jovent català
a Madrid. Tot i que lamentem que no hagin pogut sortir reescollides, aquest fet no ens
impedirà, ni molt menys, seguir treballant pels nostres objectius des de tots els fronts
possibles.
Ara toca iniciar un profund procés de reflexió. En aquest sentit valorem positivament
la decisió d’avançar el Congrés Nacional d’Esquerra, ja que creiem que és necessari
que en el marc d’aquest congrés siguem capaços de dur a terme els canvis
necessaris per enfortir el projecte. Això només serà possible repensant i actualitzant
el discurs, l’estratègia i el model de partit, per tal de corregir els errors comesos i
adaptar-nos a l’actual realitat política. També considerem encertada la decisió del
Secretari General d’abandonar el govern per tal de centrar-se en enfortir l’estructura
del partit. Un partit fort és ara més necessari que mai, la manca de veu pròpia que
molts cops ha tingut Esquerra respecte el Govern ha estat de ben segur una de les
causes del seu descens. Evidentment l’enfortiment del partit no s’assolirà només amb
la separació de les principals responsabilitats orgàniques i institucionals, però n’és
una condició imprescindible per començar a corregir-ho.
Finalment, les JERC volem oferir tota la nostra col laboració al partit per contribuir a
superar la situació actual. Analitzant els errors comesos i aportant les nostres idees,
experiències i punts de vista, per tal de construir entre tots i totes un projecte renovat,
engrescador, fort i capaç d’aglutinar al seu voltant a tots els catalans i catalanes que
aposten per construir uns Països Catalans lliures i socialment justos.
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