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El Pacte Nacional pel Referèndum
se centra per ara en la via pactada
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anuncia una campanya
estatal i internacional per buscar suports a la consulta vinculant| El vicepresident
Oriol Junqueras insisteix que el Govern "no demanarà permís a l'Estat" |
L'alcaldessa Ada Colau manté que no cal posar data a curt termini a la votació
mentre la CUP empeny per la via ràpida i unilateral

Foto de família dels integrants al Pacte Nacional pel Referèndum | Adrià Costa

L'aroma del referèndum pactat s'ha anat apoderant progressivament de la política catalana en
l'últim any. La confirmació definitiva s'ha concretat aquesta tarda en la cimera de partits i entitats
que ha acabat creant el Pacte Nacional pel Referèndum, que es posa a caminar amb l'objectiu
prioritari -almenys per ara- d'insistir en la consulta vinculant acordada amb l'Estat.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha evitat qualsevol referència a la via
unilateral
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122308/junqueras/avisa/no/condicionarem/referendum/2017/al/
permis/estat?rlc=p1) al llarg de tota la reunió, segons diverses fonts consultades, i de la cita en
surt un òrgan col·legiat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122298/vuit/encarregats/comandar/pacte/nacional/referendum?
rlc=p1) amb Joan Ignasi Elena al capdavant que tindrà deures immediats: redactar un manifest
que permeti sumar adhesions nacionals, estatals i internacionals
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122297/pacte/nacional/referendum/fara/campanya/estatal/inter
nacional/via/pactada) a favor de la causa sobiranista. El govern espanyol ja ha advertit que hi
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tindrà l'ull a sobre. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha amenaçat de portar
als tribunals
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122306/govern/espanyol/portara/tribunals/decisions/amb/efecte
s/juridics/cimera/referendum?rlc=p1) les decisions amb efectes jurídics de la cimera.
"Avui hem fet un salt endavant", ha considerat Puigdemont en la roda de premsa posterior a la
cita de partits i entitats. El president de la Generalitat, que no ha acceptat preguntes, ha destacat
que el nou Pacte inclourà aquells que defensen la independència i els que hi estan en contra.
El vicepresident Oriol Junqueras, en canvi, ha estat més taxatiu
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122308/junqueras/avisa/no/condicionarem/referendum/2017/al/
permis/estat?rlc=p1) : "No demanarem el permís de l'Estat per fer el referèndum". Junqueras ha
indicat que seran "fidels" a la resolució aprovada a l'octubre al Parlament, que obliga l'executiu a
convocar la consulta vinculant al setembre -com a tard- encara que no compti amb el vist-i-plau
estatal.
La CUP també ha remat en aquest sentit
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122305/cup/empeny/cap/via/unilateral/legitimitat/celebrar/refere
ndum/ja/tenim?rlc=p1) reclamant la via ràpida i unilateral. Entén que el Pacte és més una eina
per "visualitzar el suport" al referèndum que no pas per aconseguir ni el suport ni "l'aval" d'un
Estat que ha donat reiteradament cops de porta a les aspiracions de sobirania catalana. "La
legitimitat per celebrar el referèndum, ja la tenim", ha advertit la diputada Anna Gabriel.
Els "comuns": sí, però no a qualsevol preu
Si el Govern posa ara per ara tota la carn a la graella en la via pactada és perquè necessita
exhibir la màxima musculatura per forçar el pols amb l'Estat. Aquesta aposta situa inevitablement
els comuns com a company imprescindible en aquest trajecte. Ara bé, l'alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, ha deixat ben clar que el suport al referèndum no serà a qualsevol preu
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122307/colau/erigeix/garant/referendum/pero/demana/no/posar
-li/data/curt/termini?rlc=p1) .
I és que els comuns no tenen cap intenció de sotmetre's al calendari pactat en el full de ruta entre
Junts pel Sí i la CUP i justament per això Colau ha advertit que no es fixi cap data "a curt termini" si
es vol garantir el consens fins el final. El més important, ha subratllat, és que la votació es faci
"amb garanties" i apel·li a una majoria que inclogui els partidaris del no. Aquesta és la clau de
volta, ha dit, perquè no es torni a fer un altre 9-N i es sotmeti el país a la "frustració".
Colau ha aprofitat l'ocasió per recordar que ara defensen el referèndum els independentistes que
fa un any deien que aquesta era una "pantalla passada" i que titllaven els comuns "d'ingenus".
L'alcaldessa s'ha recreat en els cinc milions de vots aconseguits per Units Podem i les
confluències a favor del dret a decidir dels catalans, així com de les "aliances" teixides dins i fora
de Catalunya. En aquest sentit, ha subratllat especialment la "bona relació" que Barcelona té ara
amb la ciutat de Madrid governada per Manuela Carmena.
El comitè executiu que liderarà Joan Ignasi Elena
Una de les qüestions que ja s'ha confirmat és la posada en marxa d'un òrgan col·legiat amb
l'exdirigent del PSC Joan Ignasi Elena al capdavant per portar el dia a dia del Pacte Nacional pel
Referèndum, que s'ha constituït avui que està format per set persones més
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122298/vuit/encarregats/comandar/pacte/nacional/referendum?
rlc=p1) . Aquests vuit components del comitè executiu seran
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122298) , a més d'Elena, Francesc Pané (exdiputat d'ICV per
Lleida); Maité Arqué (excalcaldessa de Badalona); Itziar González (exregidora socialista de
Ciutat Vella); Carme Laura Gil (exconsellera d'Ensenyament en governs de Jordi Pujol); Jaume
Bosch (exdiputat d'ICV); Carme Porta (exdiputada d'ERC); i Francesc de Dalmases (educador
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social de formació i director de la revista Catalan International View).
Tot i que han mostrat tot el seu "respecte" pels integrants d'aquest grup i "confiança" vers Elena,
dirigents dels comuns han demanat poder fer més propostes de noms i que el grup de coordinació
no es tanqui aquest divendres. Puigdemont els ha concedit aquest esmena i en la roda de
premsa posterior a la trobada ha assegurat que aquest grup de persones és ampliable.
"Carregar-se de raons" i "emplaçar l'Estat"
Aquest equip pilotarà la campanya per sumar sol·licituds a favor del referèndum pactat de
persones, institucions i partits, entre d'altres, de Catalunya, Espanya, Europa i el món. Els
objectius de la campanya serà, a més de buscar suports, "carregar-se de raons" perquè de portes
enfora es comprengui la reivindicació d'un referèndum sobre la independència a Catalunya i
"emplaçar l'Estat" a acceptar-ho.
Una de les qüestions que es posaran en marxa serà un manifest a favor del referèndum pel qual es
recolliran "adhesions", segons assegura una de les fonts consultades. Aquest document
"constitutiu" serà una de les primeres feines que tindran els encarregats de comandar el nou Pacte
Nacional.

La reunió de Pacte Nacional del Dret a Decidir. Foto: Adrià Costa
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