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ERC veu la Declaració Unilateral
d'Independència per abans del 2014
Els càlculs estratègics dels republicans situen la prohibició de la consulta el juliol de
2013, fet que "precipitaria l'agenda nacional"
Junqueras, reflexionant al seu escó. Foto: Jordi Borràs/ND

ERC ha encetat un procés de "reflexió estratègica" que implicaria canvis d'agendes i "d'accions
polítiques". Això en el nou argot republicà de la Santíssima Trinitat Republicana - Oriol Junqueras,
Marta Rovira i Lluís Salvador- significa posar negre sobre blanc les diverses opcions i escenaris
de l'agenda nacional de Catalunya a curt i mig termini contemplant, fins i tot, una virtual Declaració
Unilateral d'Independència (DUI) pel desembre de 2013 .
Així ho ha explicat aquesta tarda el pinyol del politburó dels republicans en una executiva ampliada
amb el grup parlamentari celebrada al Parlament. Fonts de la direcció han explicat a Nació Digital
que el programari d'ERC és "clar, directe i concloent" per enllestir o "precipitar" l'agenda nacional
atesa la pressió que exerceix l'Estat espanyol al procés sobiranista que viu Catalunya.
Segons el full de ruta dels independentistes, amb la llei de consultes a la mà i seguint els terminis
pactats amb CiU a l'acord de governabilitat, l'escenari és que l'Estat prohibeixi definitivament la
consulta sobiranista pels voltants del mes de juliol de 2013. Un atzucac que, segons els
republicans, permetria i legitimaria una Declaració Unilateral d'Independència abans d'acabar
l'any. La proposta del nucli dur de la direcció compta amb la majoria de la direcció que calcula que
l'empitjorament de la situació econòmica i social actui de catalitzador del procés sobiranista.
Altres opcions que contemplen els republicans serien les eleccions plebiscitàries amb una llista
única -com a mínim fins a final de novembre, cal que passi un any des dels darrers comicis-,
consultes impulsades pels ajuntaments en el marc de l'Associació de Municipis per la
Independència o una gran mobilització social.
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