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Òmnium es desmarca dels fanalets
independentistes mentre Jordi
Sànchez explicita el suport a l'ANC
Vic
Jordi Cuixart demana als presidents territorials que siguin curosos a l'hora de "fer
o col·laborar en qualsevol acció no pròpia" de l'organització | El president de
l'Assemblea surt en defensa dels organitzadors: "Gràcies per ser-hi il·luminant
amb encert el camí cap a la república catalana"

Els fanalets independendistes, aquest dimarts a la tarda a Vic | Albert Alemany

La direcció nacional d'Òmnium Cultural s'ha desmarcat de la iniciativa convocada a Vic per rebre els
Reis d'Orient amb fanalets amb l'estelada.
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122777/anc/omnium/criden/omplir/estelades/cavalcada/dels/rei
s/vic?rlc=p1) Després de la polèmica aixecada per la proposta, a la que s'havia sumat la secció
local i comarcal d'Òmnium, el president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha enviat una carta a tots els
presidents territorials per desmarcar-se de la iniciativa i demanar-los que siguin més "curosos"
amb les campanyes que engeguen al marge de la direcció nacional. En canvi, Jordi Sànchez (ANC)
ha mostrat el suport explícit als organitzadors de la iniciativa
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122898/jordi/sanchez/defensa/anc/omnium/osona/gracies/serhi/illuminant/amb/encert/cami/cap/republica/catalana) .
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A la missiva, a la que ha tingut accés l'ACN, Cuixart assegura que la proposta de les estelades a
la cavalcada dels Reis "no concorda" amb el "pla de treball" d'Òmnium. I per això reclama als
responsables de l'organització que s'abstinguin de "fer o col·laborar en qualsevol acció no pròpia de
l'entitat".
"Com bé sabeu, aquest tipus d'accions no concorden ni amb el pla de treball de l'entitat -vàlid per
a totes les seus territorials- ni amb la campanya nacional que ara mateix centra bona part dels
esforços de l'entitat: Lluites compartides. Tampoc concorden amb la nostra voluntat de seguir
treballant per normalitzar l'imaginari col·lectiu de país on tothom s'hi senti representat, sense
renúncies i amb tota la diversitat que ens caracteritza com a societat", escriu Cuixart per
desmarcar-se de la iniciativa.
El president d'Òmnium recorda també que ara per ara l'activitat de les entitats sobiranistes i les
institucions i partits independentistes "estan sent mirades amb lupa pels qui s'oposen a un
referèndum sobre la independència i al dret a proclamar la república catalana en el cas de victòria
del "sí".
La polèmica es va desencadenar dilluns, en anunciar-se des de les seccions locals de Vic
d'Òmnium i l'ANC la convocatòria animant als assistents a la cavalcada dels Reis a portar fanalets
amb estelades. Posteriorment, van afirmar que era una acció que es feia des de 2012, i municipis
com Berga també van avisar que s'hi havia sumat. La iniciativa, però, va rebre nombroses
crítiques polítiques, especialment des del PPC i C's.

Una família osonenca rebent els Reis d'Orient amb un fanalet amb una estelada. Foto: NacióDigital

Suport explícit de Jordi Sànchez
La posició de Jordi Cuixart contrasta amb la del seu homòleg a l'ANC. Jordi Sànchez ha explicitat
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aquest dimecres al vespre el suport als organitzadors de la iniciativa "A la gent de l'ANC de Vic i
d'Òmnium d'Osona, gràcies per ser-hi des de fa tant de temps il·luminant amb encert el camí cap a
la república catalana", ha piulat

A la gent de l'@ANC_Vic (https://twitter.com/ANC_Vic) i @OmniumOsona
(https://twitter.com/OmniumOsona) gràcies per ser-hi des de fa tant de temps il·luminant amb
encert el camí cap a la #republicacatalana
(https://twitter.com/hashtag/republicacatalana?src=hash) pic.twitter.com/ELNfAYWGac
(https://t.co/ELNfAYWGac)
? Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 4 de gener de 2017
(https://twitter.com/jordisanchezp/status/816754611382009857)
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