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Els vuit encarregats de comandar el
Pacte Nacional pel Referèndum
Joan Ignasi Elena, Carme-Laura Gil, Francesc de Dalmases, Francesc Pané,
Carme Porta, Jaume Bosch, Itziar González i Maite Arqué gestionaran el dia a
dia organitzatiu del nou organisme

Joan Ignasi Elena en una imatge d'arxiu. | Adrià Costa

Seran vuit les persones, almenys de moment, encarregades de comandar el dia a dia del Pacte
Nacional pel Referèndum. Són aquestes: Joan Ignasi Elena, Carme-Laura Gil, Maite Arqué,
Francesc de Dalmases, Francesc Pané, Carme Porta, Jaume Bosch i Itziar González. Així ho
assenyalen diverses fonts consultades per NacióDigital, que ahir ja va avançar que al capdavant
de l'organisme s'hi situaria un grup col·legiat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122215/grup/coordinacio/liderara/pacte/nacional/referendum) .
Els seus integrants responen a perfils de diferents sectors del sobiranisme:
Joan Ignasi Elena: exalcalde de Vilanova i la Geltrú i exdirigent del PSC. Membre del corrent
catalanista dels socialistes, finalment va decidir marxar per fundar Avancem. Respon, segons les
fonts consultades, a la voluntat de trobar un perfil "transversal" i allunyat orgànicament de les
cúpules dels partits que comanden el procés.
Maite Arqué: exalcaldessa de Badalona (PSC) i exsenadora, també va acabar abandonant el
partit arran del rumb nacional emprès contra el sobiranisme. A partir de l'octubre del 2013 va
posar-se a comandar el Pacte Nacional pel Dret a Decidir a Badalona.

https://www.naciodigital.cat/noticia/122298/vuit/encarregats/comandar/pacte/nacional/referendum
Pàgina 1 de 2

Itziar González: provinent del PSC, també s'ha anat allunyant progressivament dels socialistes.
El seu últim càrrec públic va ser el de regidora de Ciutat Vella.

Itziar González en una imatge d'arxiu. Foto: Pol Solà / ACN

Carme-Laura Gil: va ser consellera d'Ensenyament en governs de Jordi Pujol i va ser una de les
veus veteranes que van apostar per la independència dins l'antiga Convergència. Porta anys
allunyada de la primera fila política.
Francesc de Dalmases: considerat de l'òrbita del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), és
educador social de formació i director de la revista Catalan International View. Ha col·laborat en
matèria de cooperació en països com l'Afganistan, Guatemala i el Congo.
Jaume Bosch: va ser diputat d'ICV, partit del qual era membre del seu corrent independentista.
Va decidir no repetir com a electe l'any 2015.
Francesc Pané: de Lleida, també va ocupar un escó per part dels ecosocialistes.
Carme Porta: aquesta tècnica en imatge fílmica va ser diputada d'ERC durant set anys, del 1999
al 2006.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha insistit que aquest equip és "ampliable". Es
tracta d'una concessió als "comuns", que han demanat que en aquest grup de coordinació hi hagi
més de vuit persones.
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