
 

 

 

 

 

     El Vendrell a 18 d'octubre de 2021 

 

Benvolguts companys i companyes 

 

 

Voldria fer-vos arribar el meu parer sobre el document que serà presentat en la propera Assembla de 

la FED i que he llegit amb molta atenció i interès. 

 

En el document es planteja el fet i de forma explicita, de fer desaparèixer el nom que porta 

l'Associació des de fa nou anys. Un fet del que, com comprendreu, ens agafa de nou, sense cap 

discussió interna i sense ve arribat als socis i sòcies cap formula per discutir i debatre amb 

anterioritat. Desaparèixer no és pas senzill i molt menys en els termes que exposeu en el document. 

 

No entenc com, si FED ha estat funcionant de manera inclusiva durant tant d'anys, i ho hem fet a 

travès de molt d'esforç i treball, ara vulguem desfent-se de la senya d'identitat en una Assemblea i 

sense un debat previ que comporti un consens i un acord majoritari,qüestió aquesta que ara per ara 

no es dona en el seu conjunt. 

 

Per altra banda la proposta en sí, ja per conflictiva i per la seva rapidesa en voler ser aprovada, pot 

comportar una divisió interna que podria acabar en trencament o bé obrir una ferida irreparable que 

ens portaria sense pal·liatius a un desencant i allunyament de molts socis i sòcies que treballen 

anònimament i que han fet de Federalistes d'Esquerres un referent en la lluita per una Catalunya i 

una Espanya més justa i una Europa unida. 

 

Per finalitzar, voldria també conèixer si els nostres estatuts contemplen aquesta possibilitat (canvi 

de nom, ) i quins son els passos jurídics que caldrien fer per tal objectiu. 

 

Us envio una salutació molt cordial i us encoratjo a seguir amb la feina diària de tirar endavant 

Federalistes d'Esquerres. 

 

 

Jordi Solé Flores 

Soci de FED 

 

 


