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Decidim.cat enllesteix el protocol
organitzatiu de les consultes
sobiranistes
Decidim.cat, el moviment d'alcaldes i regidors pel dret a decidir, ha avanÃ§at que no prendrÃ cap
acord sobre l'estratÃ¨gia a seguirÂ en relaciÃ³ a les consultes populars per a la independÃ¨ncia fins
a la reuniÃ³ que celebrarÃ aquest dissabte a Caldes de Montbui (VallÃ¨s Oriental).
El que ja tÃ© preparat Ã©s una a proposta de protocol organitzatiu per a les consultes per la
independÃ¨ncia del 13 de desembre que ha estat redactada a partir de l'experiÃ¨ncia d'Arenys de
Munt pel regidor d'aquella localitat Josep Manel Ximenis, i per Alfons LÃ³pez TenaÂ i Uriel Bertran,
que van ser membres de la comissiÃ³ avaluadora.
Podeu llegir el protocol clicant aquÃDecidim.cat estÃ treballant 'colze amb colze' amb altres entitats per definir una estratÃ¨gia unitÃ ria,
de manera que fins que no s'hagi celebrat la trobada de dissabte l'organitzaciÃ³ creu que 'no tÃ©
cap fonament' parlar de 'cap data en concret, ni de l'estructura organitzativa necessÃ ria, ni encara
menys de les persones que hi puguin jugar un paper'.
La voluntat de Decidim.cat, que aplega mÃ©s de 1.200 cÃ rrecs electes locals del conjunt dels
PaÃ¯sos Catalans, Ã©s impulsar i coordinar la celebraciÃ³ de consultes populars similars a la
d'Arenys de Munt (Maresme) en altres municipis de l'Ã mbit nacional. Per aconseguir aixÃ² Ã©s 'del
tot necessari treballar amb ordre i fugint en tot moment de precipitacions personalistes', segons
apunten.
AixÃ-, 'els anuncis i les informacions contradictÃ²ries amb relaciÃ³ a aquesta qÃ¼estiÃ³ no fan
altra cosa que alentir un procÃ©s que ha desvetllat un lÃ²gic interÃ¨s per part del conjunt de
l'opiniÃ³ pÃºblica', adverteixen.
D'aquesta manera, Decidim.cat anima els alcaldes que tinguin interÃ¨s en el procÃ©s
d'organitzaciÃ³ de consultes populars per a la independÃ¨ncia a assistir a la trobada de dissabte.
'I Ã©s que nomÃ©s a partir de la implicaciÃ³ activa del municipalisme favorable al dret a decidir serÃ
possible l'articulaciÃ³ amb Ã¨xit d'un procÃ©s de consultes obert a la ciutadania del paÃ-s', conclou.
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