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La direcció d'ERC opta pel "vot nul
polític" i respecta les altres opcions
contràries
Pocs minuts desprÃ©s de les 17 h d'avui dijous, el president d'ERC, Josep-LluÃ-s Carod-Rovira, ha
anunciat l'acord prÃ¨s per l'executiva nacional, amb tots els vots a favor i l'abstenciÃ³ dels dos
representants de les JERC. Els republicans opten pel que Carod ha anomenat com el "vot nul
polÃ-tic".ERC ratifica el rebuig mantingut fins ara en els debats institucionals. L'acord MasZapatero Ã©s una desvirtuaciÃ³ notable del text del 30 de setembre i queda "molt lluny" de les
necessitats de Catalunya. ERC creu demostrada la insuficiencia del marc constitucional espanyol
per satisfer les aspiracions del paÃ-s i la "inviabilitat" de l'estat de reconÃ¨ixer el seu carÃ cter
plurinacional.La desvirtuaciÃ³ del text estatutari nomÃ©s deixa oberta la via de l'article 151 de la
ConstituciÃ³ de lleis especÃ-fiques. ERC continua defensant la necessitat de tenir un "Estat propi",
i creu que la posiciÃ³ enfront el referÃ¨ndum no desvirtua els objectius globals, que sÃ³n
laÂ independencia nacional,Â la justicia social i la democrÃ cia plena. Per ERC, l'estatut te avenÃ§os,
perÃ² insuuficients. ERC reconeix la legitimitat de les actituds crÃ-tiques al text reformat i opta
preferentment pel vot nul polÃ-tic com a expressiÃ³ de suport al text del Parlament, "respectant
altres posicions que creguin a consciÃ¨ncia que trien el millor per Catalunya."Carod ha indicat
que la papereta del vot nul pot portar un text com ara "voto a favor del text aprovat pel
Parlament" o tambÃ© "som una naciÃ³". L'abstenciÃ³ o el vot en blanc mereixen el respecte d'ERC,
ha dit Carod, "perÃ² no sÃ³n les nostres".El text aprovat per la direcciÃ³ d'ERC serÃ debatut en
12 assemblees territorials, i finalment serÃ el Consell nacional qui haurÃ de prendre una decisiÃ³ el
dissabte dia 6 de maig.Amb la societat civil Pel que fa a la relaciÃ³ amb d'altres iniciatives
sobiranistes, Carod ha avanÃ§at que si ERC es ratifica en el vot nul, el lÃ²gic Ã©s "posar-nos
d'acord amb plataformes i colÂ·lectius cÃ-vics que des de la societat civil ja estan treballant en
aquesta lÃ-nia del vot nul".
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