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Puigdemont garanteix la seguretat
dels treballadors públics davant
del Pacte pel Referèndum
La comissió executiva de l'organisme demana mantenir l'espai com a plataforma
de debat | Gerardo Pisarello, alcalde accidental de Barcelona, reclama que
l'espai segueix viu com a eina "imprescindible" per aconseguir la consulta
vinculant | La CUP proposa que l'organisme es converteixi en la comissió de
garanties del referèndum

Reunió del Pacte Nacional pel Referèndum del 6 de juny | ND

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha garantit aquest dimarts durant la reunió del
plenari del Pacte Nacional pel Referèndum la "seguretat" dels treballadors públics davant les
inquietuds mostrades per CCOO i UGT durant la cita al Parlament. També ha apostat per
mantenir el Pacte a l'expectativa a l'espera de "reactivar-lo" en funció de les cirumstàncies, i ha
destacat que la Generalitat segueix "oberta al diàleg".
CCOO i UGT han subscrit en bona part el discurs dels "comuns" i han demanat que la feina del
Pacte continuï i que la votació tingui "legitimitat internacional". Els dos sindicats també han posat
sobre la taula el paper dels funcionaris. Segons fonts consultades, han demanat que els
treballadors públics no es vegin afectats pels plans sobiranistes. En la compra de les urnes, per
exemple, la mesa de contractació està integrada pels quatre secretaris del departament de
Governació i no per funcionaris. La Intersindical, en canvi, ha defensat el referèndum unilateral i
ha reclamat deixar de "manipular" els funcionaris.
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Elena demana que el Pacte es mantingui com a "plataforma de debat"
El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha arrencat la reunió
d'aquesta tarda al Parlament anunciant que la comissió executiva d'aquest espai plega perquè ja
ha acabat amb l'encàrrec que se li va fer. Ha subratllat, però, que això no significa que el Pacte
s'hagi de dissoldre, una de les peticions que precisament fan els "comuns". Elena ha defensat
que l'espai es mantingui com a "plataforma de debat". Segons la comissió executiva, ara cal que
la Generalitat i l'Estat segueixin "dialogant", tot i haver constatat que existeix una actitud
"immobilista" del PP i de la majoria parlamentària que li dona suport.
Un dels que també han intervingut ha estat Gerardo Pisarello, alcalde accidental de Barcelona i
dirigent dels "comuns", que ha reclamat -com va avançar divendres NacióDigital
(http://www.naciodigital.cat/noticia/132226/comuns/reclamaran/pacte/nacional/no/es/dissolgui/con
sensuar/cami/cap/al/referendum) - que la "transversalitat i pluralitat" del Pacte es mantingui com
a "eina imprescindible" per tal de fer possible el referèndum més enllà de conjuntures electorals i
per superar la situació de bloqueig a la qual el PP vol "condemnar" Catalunya. També ha aprofitat
per posar en valor la feina de la comissió executiva del Pacte, que ha rebut una ovació per part del
assistents.
Xavier Domènech, cap de files de Catalunya en Comú, ha demanat que el Pacte continuï tot i la
negativa de l'Estat a la via pactada. Ha aprofitat, a banda, per demanar un vot afirmatiu a la moció
de censura que Units Podem està promovent contra Mariano Rajoy, segons fonts coneixedores de
la reunió. El president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, per la seva
banda, ha insistit en la necessitat de cercar l'aval de la Comissió de Venècia. I Joan Josep Nuet,
membre de la mesa i diputat de CSQEP, ha reclamat que el Pacte serveixi per resistir els "atacs"
que pugui fer el govern espanyol a les institucions catalanes.
Lluís Llach, diputat de Junts pel Sí, ha demanat que es "convoqui" el referèndum, mentre que la
coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha recordat que la seva formació té quatre
inhabilitats -Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau i Joana Ortega- i diversos investigats arran
del procés sobiranista. També ha aprofitat per demanar data i pregunta i per reclamar que no
s'abandoni la "via escocesa".
La defensa del referèndum unilateral
La CUP, per la seva banda, ha destacat que cal fer via d'una vegada per totes amb el
referèndum, i ha reclamat que el Pacte es converteixi en la "comissió de garanties" de la consulta
vinculant i una "eina" per impulsar el debat sobre el sí o el no a la independència. "Hi ha una
minoria que voldrien utilitzar el Pacte com a prolongació del processisme", ha sentenciat el diputat
de la CUP Benet Salellas. Tot un dard als "comuns". Just després de a reunió, la CUP ha
demanat que de la mateixa manera que ella mateixa s'ha implicat en el Pacte tot i creure que "no
era possible" l'acord amb l'Estat, ara el Pacte "segueixi unit" i centri tots els esforços en la
celebració del referèndum unilateral. Segons el diputat Benet Salellas, la societat no entendria ara
que no es tirés endavant la votació. "Està bé intentar impossibles i ara toca anar al possible: el
referèndum sense adjectius", ha dit el dirigent.
El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha demanat que es posi ja
data i pregunta i que els partits catalans es posin d'acord per tal de fer possible el referèndum.
Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han fet intervencions
similars per boca del seus presidents, Jordi Cuixart i Neus Lloveras.
Data i pregunta
La reunió del Pacte és prèvia a l'anunci de la data i la pregunta de la consulta vinculant que el
Govern s'ha compromès a fer la tardor d'enguany. Els integrants polítics i de les entitats s'han
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reunit per avaluar el pla de treball i que servirà perquè l'executiu concreti quins passos farà per
convocar el referèndum un cop constatada la manca de voluntat de l'Estat per negociar-lo. El
Govern ja ha indicat aquest migdia
(http://www.naciodigital.cat/noticia/132471/govern/evitara/demanar/al/pacte/nacional/es/posicioni/
sobre/referendum/unilateral) que no demanarà al Pacte que es "posicioni" a favor de la via
unilateral.
Ada Colau no ha participat en la reunió d'aquest dimarts a la tarda al Parlament. Tot i que
l'alcaldessa de Barcelona sí que serà demà en la inauguració de les noves instal·lacions de l'Hospital
del Mar, avui ha derivat en Gerardo Pisarello la representació de la institució i l'espai polític que
lidera.
El futur del Pacte i els "comuns"
Tot apuntava que el Pacte Nacional pel Referèndum es va acomiadar el 19 de maig amb un gran
acte al Palau de Congressos
(http://www.naciodigital.cat/noticia/131467/pacte/referendum/reclama/al/govern/preservi/tresor/uni
tat/sobiranista) en què el portaveu de la seva executiva, Joan Ignasi Elena, va instar el Govern a
preservar el "tresor" de la unitat sobiranista. En pro d'aquest consens, però, l'executiu va avalar
que aquesta plataforma es tornés a reunir aquest dimarts
(http://www.naciodigital.cat/noticia/132129/sobiranisme/aboca/ultima/reunio/pacte/referendum/set
mana/vinent) després que el dirigent de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, n'exigís una
nova trobada
(http://www.naciodigital.cat/noticia/132043/domenech/reclama/puigdemont/convocatoria/pais/avan
car/junts/referendum) i erigís aquest òrgan com l'espai adient per negociar els passos a executar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/132226/comuns/reclamaran/pacte/nacional/no/es/dissolgui/con
sensuar/cami/cap/al/referendum) després de l'enèsima negativa del govern espanyol a negociar
un referèndum pactat. Malgrat tot, sembla poc probable que el Pacte Nacional esdevingui l'ens
en què es passi a debatre sobre com avançar cap a la votació unilateral, com reclamen els
"comuns".
De fet, les forces independentistes ja tenen planificats els propers dies per fer avançar el procés
sense l'aval d'aquesta plataforma. Així, el Govern té previst anunciar a finals de setmana la data i
la pregunta
(http://www.naciodigital.cat/noticia/132115/govern/fixara/data/pregunta/despr/reunio/pacte/referen
dum) , una iniciativa que ja havia d'haver-se fet la setmana passada però que es va ajornar per
l'acord de la nova reunió del Pacte. En aquest acte, que es vol solemne, hi participaran segur
Carles Puigdemont i Oriol Junqueras
(http://www.naciodigital.cat/noticia/132186/puigdemont/junqueras/anunciaran/conjuntament/data/p
regunta/setmana/vinent) , però també hi poden ser presents els altres consellers de l'executiu, així
com diputats de la majoria independentista. Al seu torn, les entitats sobiranistes celebraran
l'anunci amb un acte a Montjuïc
(http://www.naciodigital.cat/noticia/132272/entitats/es/mobilitzaran/11/juny/montjuic/defensar/via/r
eferendum) en què es donarà el tret de sortida a la campanya unitària pel "sí".
Mentre, els "comuns" hauran d'acabar de decidir com es ressituen en el nou escenari. La cúpula
de Catalunya en Comú ja ha avançat que es cridarà a la participació al referèndum encara que sigui
unilateral
(http://www.naciodigital.cat/noticia/132383/comuns/cridaran/participar/al/referendum/encara/sigui/
unilateral) , igual que farien amb "qualsevol mobilització a favor del dret a decidir". Ara bé, per
considerar-lo vinculant, recorden les "garanties democràtiques" mínimes que exigeix: apel·lar a
grans majories, reconeixement internacional i que sigui "efectiu".
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