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El Pacte Nacional desplega el pla
pel referèndum: reunions amb
partits estatals, oficina tècnica i
actes al carrer
Joan Ignasi Elena, coordinador del comitè executiu de l'organisme, assegura
que el referèndum "es pot celebrar" perquè és "legal i legítim" | Demanarà una
reunió al govern espanyol per promoure el diàleg entre executius per la consulta |
Colau reclama tancar files amb el manifest de consens al marge del calendari

Pacte Nacional pel Referèndum | Adrià Costa

El Pacte Nacional pel Referèndum comença a funcionar a ple rendiment. El coordinador del
comitè executiu, Joan Ignasi Elena, ha arrencat la segona reunió de l'ens desplegant tot el pla
d'acció per aconseguir el referèndum efectiu, vinculant i amb reconeixement que tot el sobiranisme
reclama. D'entrada, es faran reunions amb tots els partits espanyols per posar sobre la taula la
reivindicació. Però, a més, també es crearà una "oficina tècnica" al marge de l'àmbit institucional per
coordinar tots els treballs. L'altaveu de la reclamació serà actes al carrer que es pretenen
multitudinaris per "celebrar" tots els avenços que es vagin fent i seguir sumant suports. La trobada
del Pacte només ha durat una hora i mitja.
"El referèndum es pot celebrar perquè és legal i legítim", ha apuntat Elena en la roda de premsa
posterior a la cita. "Instem els governs i els partits a acordar-lo. Això és el que uneix el 80% de la
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població", ha determinat el responsable del comitè executiu del Pacte acompanyat dels seus
companys en aquest organisme. Les entitats del Pacte, ha destacat Elena, seran les
encarregades de buscar adhesions. La pàgina web estarà llesta en quinze dies per tal que s'hi
puguin adherir organitzacions i persones.
Reunions amb els governs
"Demanarem reunions als executius", ha avançat l'exdiputat socialista en referència a la
Generalitat i a la Moncloa, i ha posat l'èmfasi en les cites que es volen mantenir amb els electes.
Elena ha indicat que volen "provocar el diàleg" entre els dos governs. "Si l'executiu de l'Estat no
vol autoritzar el referèndum és perquè no vol, no per assumptes legals", ha ressaltat. També ha
explicat que el text es portarà als ajuntaments catalans per desencadenar un reguitzell de suports.
Fonts del Pacte expliquen que, a través de l'àmbit local, esperen obtenir suport de regidors i
càrrecs del PSC.
Conscient de les discrepàncies que aquesta qüestió genera dins del Pacte, el coordinador del comitè
executiu del Pacte ha evitat referir-se a la data del referèndum, i ha assenyalat que no hi ha cap
calendari fixat en aquest sentit. "Nosaltres no tenim més opinió que la que expressa el manifest,
és a dir, de diàleg", ha apuntat Elena. Sobre la proposta de crear una comissió al Congrés per
debatre sobre el dret a decidir que el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha posat sobre
la taula, Elena ha assegurat que "tot el que sigui posar llum sobre la realitat política de Catalunya"
li sembla positiu.
Calendari a la mà
La cita d'aquesta tarda, que ha estat presidida per Carles Puigdemont, Ada Colau i Carme
Forcadell, es produeix en ple debat sobre la data del referèndum. L'aprovació dels pressupostos
ha fet que la CUP exigeixi celebrar-lo abans de l'estiu -al Govern hi ha veus que atribueixen
aquesta demanda a la "gesticulació necessària" després d'haver donat llum verda a uns comptes
que han generat un fort debat intern dins dels anticapitalistes-, però hi ha dificultats tècniques que
ho compliquen. Puigdemont, segons fonts presents a la cita, ha intervingut al principi i al final per
demanar el "màxim suport" al referèndum.
Just abans d'entrar a la reunió, Colau ha volgut deixar clar que cal valorar "en el temps que sigui
necessari" la proposta sobre com fer un referèndum que sigui efectiu, "amb garanties i reconegut
per la ciutadania, l'Estat i la comunitat internacional". L'alcaldessa ha fet una crida a tancar files a
l'entorn del manifest signat pel Pacte al marge del calendari i ha demanat que no hi hagi veus
que diguin que és "irrealitzable" o "ingenu" pensar que es pot fer de forma acordada. Ja durant la
reunió, Colau ha anunciat que sotmetrà el manifest a votació del ple de l'Ajuntament de Barcelona.
CCOO demana que s'aclareixi el full de ruta
Però malgrat les peticions de fer pinya a l'entorn del manifest, el com i el quan es farà el
referèndum són dos interrogants que preocupen els actors que formen part del Pacte. Ho ha fet
evident el secretari general de CCOO, que ha demanat aclarir quin full de ruta es seguirà: el del
manifest, que aposta per un referèndum pactat, o bé el camí que es desprèn de les darreres
declaracions de membres del Govern. Gallego ha demanat que tant el Govern com el Parlament
s'adhereixin al manifest del Pacte "per deixar clar que totes les institucions i entitats" que en
formen part "comparteixen el mateix full de ruta". Al seu judici, la via del referèndum acordat és
la que "dona garanties jurídiques i de reconeixement internacional, i no altres fórmules unilaterals
que estan lluny d'aquest suport".
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