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I CONVENCIÓ DE SOLIDARITAT CATALANA PER LA 
INDEPENDÈNCIA 
 
INTERVENCIÓ DE SANTIAGO VILANOVA.  
ELS VERDS- ALTERNATIVA VERDA.  
24 D´OCTUBRE DE 2010. 
 
- Alternativa Verda i els que portem defensant l´ecologia política 
desde fa  més de trenta anys havíem d´estar presents en la coalició 
Solidaritat Catalana per la Independència on ens hem retrobat amb el 
Partit Republicà Català i el PSAN. Som partits que hem resistit i 
defensat la nostra identitat i la nostra independència en la dura 
transició democràtica. 
 
- Vàrem fundar Alternativa Verda el 1983. L’objectiu va ser 
dinamitzar un moviment de defensa del territori i alhora impulsar la 
producció ecològica de bens i serveis. Malauradament els partits 
polítics autonomistes no han sabut valorar como calia i amb visió de 
futur aquesta aportació. 
 
-Estem aquí, cridats i motivats pel Manifest a favor d´una Conferència 
Nacional del Sobiranisme del 12 d´abril, i perquè considerem la 
summa gravetat de la crisi política, econòmica i ecològica que patim i 
del moment històric que vivim. Hem d´aixecar-nos, alçar el crit, 
davant de tanta ignomínia! Estem aquí per unir-nos en un front 
compacte, pacifista, perseverant, d´una voluntat inflexible en defensa 
de la nostra pàtria.  
 
Hem de lograr convertir la desafecció política amb una participació 
cívica i entusiasta de l’electorat catalanista. 
 
- L´espoliació fiscal de 22.000 milions d’euros anuals ens ha 
endarrerit en tres dècades respecte als països més avançats d´Europa i 
ha sucursalitzat el nostre model productiu fent-lo més fràgil.  
 
- Si en alguna cosa sí s´ha avançat és en l´ocupació del sector 
energètic per empreses espanyoles oposades radicalment a la nostra 
independència política. O es que Gas Natural Fenosa, Repsol i Endesa 
tenen una visió de país a l´hora de planificar i expansionar els seus 
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negocis?  Pregunteu a les comarques gironines qué pensen de la gestió 
de la xarxa elèctrica i de l´eficiència de Endesa.  Demaneu a les terres 
de l´Ebre, revoltades per l´espoli de l´aigua, que pensen sobre les 
marees negres provocades per les petrolieres espanyoles o de la gestió 
de les nuclears d´Ascó i Vandellòs per Iberdrola i Endesa. Us diran 
que ja n´estan farts de tanta supeditació! 
 
La dependència energètica que tenim és encara més brutal que 
l’espoli. No ens enganyem. El fet que l’electricitat es produeixi a 
Catalunya no vol dir que els combustibles fòssils surtin de la nostra 
terra. El grau d’autoabastament total energètic es només del 5 %, fet 
enormement preocupant pel nostre futur de nació lliure. Depenem de 
l’urani, del gas i del petroli. El 5 % que generem és amb la hidràulica, 
la biomassa, la solar i la eòlica. L’Estat al que aspirem ha de lograr 
capgirar aquesta dependència i ho podem lograr tot amb eneries 
renovables! 
  
- La forma més efectiva i coherent d´implicar el ciutadà en la gestió 
del territori i l´ús de l´energia és tenint un Estat propi que estigui 
pensat per una nova concepció del progrés científic i tecnològic. Un 
Estat socialment just i solidari que pugui garantir que cap català es 
quedi sense aigua, llum i gas, com ja està passant a dotzenes de 
families que no poden pagar els rebuts. 
 
- L´Estat català al que aspirem serà ric en qualitat de vida i tindrem un 
territori més equilibrat sense que obligatòriament hagim de doblar el 
Producte Interior Brut cada quatre anys. El desenvolupisme no 
tornarà. L´urbanisme especulatiu i la destrucció del litoral no serà mai 
més el motor del progrés. Hem de lograr fer compatible el 
desenvolupament amb la protecció del territori. Aspirem, companyes i 
companys, a la “Felicitat Nacional Neta” i a la independència!  
 
- Hem entrat en aquesta coalició de Solidaritat Catalana perquè podem 
dialogar amb un independentisme progressista que vol creure amb 
l´economia ecològica i els nous valors que comporta pel món del 
treball. Per aixó estem segurs que a partir del 28 de novembre el pal 
de paller de l´independentisme català serà Solidaritat Catalana. Ho 
serà al Parlament i ho serà també a l’Ajuntament de Barcelona on cal 
urgentment dignificar l’imatge catalanista de la nostra capital. 
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- No s´enganyin els partits autonomistes. La nova economia 
productiva que volem per Catalunya ni es viable ni és possible amb la 
situació de dependència d´un Estat centralista i autocràtic com 
l´espanyol. Encara no hem aprés el que va significar la tupinada del 
Compromís de Casp?  
 
- I com en l´època dels Trastàmara els castellans-espanyols segueixen 
conspirant amb la complicitat dels nostres botiflers. No cal  que us 
parli del que tots ja sabeu i que està resistint el nostre líder Joan 
Laporta. He assistit a  les rodes de premsa que ha convocat per 
respondre a les insídies de l´actual junta del Barça i puc donar fe del 
seu coratge. 
 
- Hi ha una conspiració de poders mediàtics i fàctics que ens volen 
deixar amb les mans buides i la boca closa! Algún se’n recorda  del 
testament polític del malaurat Lluís Maria Xirinacs anomenat “La 
traïció dels líders”? 
 
Mireu, el 6 de novembre de 1977, en el sisé anniversari de la fundació 
de l’Assemblea de Catalunya s’aprovà no disoldre aquella entitat 
bàsica per la defensa dels nostres drets nacionals. Però els partits 
catalans que lograren representació a Madrid en les eleccions 
legislatives del 15 de juny no varen respectar aquesta votació.  
 
Xirinacs va escriure: “Brandaven tota la il·legalitat postfranquista a 
llur favor, volien i volen governar el poble sense poble, a canvi d’unes 
engrunes de poder espanyol… Es desvincularen totalment d’un 
possible organisme transformat i envaïren els mitjans de comunicació 
“d’esqueles mortuòries” de l’Assemblea de Catalunya. Aquest fou el 
moment emblemàtic de la traició”. 
 
Haurem de lluitar doncs, contra els botiflers. Però aquest cop ens en 
sortirem… 
 
- Hem de lluitar també, utilitzant Internet, contra el silenci i el 
menyspreu que ens tindran la majoria de mitjans de comunicació. 
Aquesta, però, no és responsabilitat directa dels periodistes que no 
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poden participar en la línia editorial del seu mitjà. És una censura 
dirigida pels seus consells d´administració i la propietat.  
 
- Les societats que ens espolien amb la complicitat de l´Estat 
espanyol, com va escriure el poeta Joan Oliver, “contemplen el món 
que les envolta a través de la lent rosada de llurs interessos al servei de 
magnes organitzacions filistees que pretenen convertir el nostre país 
en una lamentable colònia”. 
  
-Per això Alternativa Verda proposarà quan siguem independents a 
reformar el sector energètic català al servei de la equitat i d’una gestió 
democràtica de l’energia. L´economia ecològica i un pla d’estalvi i 
eficiència energètica pot oferir al nou Estat català més de mig milió de 
llocs de treball en els sectors de la biocontrucció, l’agricultura 
biològica, les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica, el 
turisme cultural de gestió forestal…. 
 
També demanarem a la coalició que accepti impulsar un debat 
energètic i promoure una consulta popular sobre el futur de l’energia 
nuclear. 
 
Hem de considerar inajornable d´envestir de dret el gran problema de 
l´aprofitament de les fonts  de la vida, de les energies naturals, de la 
depuració de l´aire que respirem, de les aigües dolces i salades de que 
ens servim, del control de la sanitat dels aliments bàsics, de la 
regeneració de la nostra agricultura, de la preservació dels boscos, de 
corregir, en suma, tot allò que pot posar en perill la nostra 
supervivència. 
 
- De la mateixa manera que no hi ha ecologia humana sense 
independència tampoc pot existir una independència política sense el 
control del nostres recursos naturals.   
 
 - Tenim Una Sola Catalunya que hem preservar i alliberar per les 
futures generacions! 
 
Visca Catalunya lliure! Visca la Terra! 


