Barcelona, 11 d’agost de 2010

JOAN CARRETERO I GRAU
PRESIDENT DE REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA
Benvolgut Joan,
En resposta a la carta que m’has adreçat, fet que agraeixo, coincideixo plenament amb
tu que les circumstàncies són immillorables perquè en les properes eleccions al
Parlament de Catalunya l’independentisme pugui aconseguir el millor resultat de la
seva història i perquè des de dins el Parlament hi hagi una majoria de diputats a
declarar unilateralment la independència, sotmetre-la a referèndum i començar la
construcció de l’Estat català en el si de la Unió Europea.
Com bé sabràs, Democràcia Catalana s’ha adherit a la coalició Solidaritat Catalana per
la Independència, un moviment on tenen cabuda totes les persones que viuen i
treballen a Catalunya, la societat civil del nostre país, les organitzacions polítiques
catalanistes i especialment els seus militants, i tots els moviments socials que pensen
que Catalunya ha de ser un Estat, sense pèrdua de la seva identitat. Des de Solidaritat
Catalana per la Independència creiem que la unitat de l’independentisme és possible i
desitjable i, en aquest sentit, l’Uriel Bertran, l’Alfons López Tena i jo mateix, que hem
impulsat aquesta proposta, treballem per aconseguir l’esmentada unitat.
Hem proposat tant a les persones com als partits i entitats obrir un procés de primàries
on totes les persones que vulguin adherir-s'hi puguin presentar la seva candidatura,
individualment o en petits equips, i tots els adherits votin i escullin els candidats, en un
procés obert, transparent i democràtic on siguin les bases qui nomenin els candidats, i
no les organitzacions qui els designin per quotes. Tinc la percepció que aquest procés
d’elecció impedeix, per ara, que Reagrupament s’incorpori a la coalició. I confio que
arran de la nostra propera conversa comparteixis l’esmentat procés de primàries, atès
que reforça i legitima els candidats elegits.
Com bé saps per converses anteriors que tu i jo hem mantingut, a tots tres (l’Uriel,
l’Alfons i jo mateix) ens agradaria explicar-t’ho personalment. Per tant, et proposo
veure’ns el proper dijous 19 d’agost, a les set de la tarda, al meu despatx professional,
a Barcelona. En cas que no et vagi bé aquesta data, posa’t en contacte amb mi via
telefònica i ens posem d’acord per fixar una altra data.
Cordialment,
Joan Laporta i Estruch
President de Democràcia Catalana

