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Junqueras veu «lamentable» que
els «comuns» no cridin a votar l'1-O
El vicepresident català critica a La Xarxa que la posició dels dirigents de Catalunya
en Comú facilita "l'acció repressiva del govern espanyol" | Sabrià preveu que els
seus votants aniran a les urnes i que una "majoria d'aquest país vol votar i no
s'esperarà a si té permís del govern espanyol o el TC"

Oriol Junqueras, en un consell nacional d'ERC | ACN

El vicepresident català, Oriol Junqueras, ha considerat "lamentable" que els dirigents dels
"comuns" hagin decidit no cridar per ara a la participació
(http://www.naciodigital.cat/noticia/134502/comuns/decideixen/no/cridar/ara/participacio/al/referen
dum) en el referèndum de l'1 d'octubre, i ha considerat que, amb aquesta decisió, faciliten la
repressió de l'Estat. "És lamentable que aquells que haurien d'estar al costat de la democràcia de
forma explícita i que saben que el govern espanyol intenta impedir-la també de forma explícita no
facin tot el que està al seu abast per estar al costat de la democràcia i, per tant, d'alguna forma
facilitin l'acció repressiva del govern espanyol", ha argumentat aquest dilluns en una entrevista a
La Xarxa (http://www.laxarxa.com/actualitat/politica/noticia/es-lamentable-que-els-dirigents-delscomuns-no-es-posin-al-costat-de-la-democracia) .
"És obvi que em refereixo als dirigents d'aquest espai de Catalunya Sí que es Pot, els "comuns",
Barcelona en Comú, amb totes les seves versions", ha afegit, encara que ha remarcat que, dins
d'aquest espai, hi ha gent que està compromesa amb l'exercici del dret a vot. Junqueras ha retret
que "alguns d'aquests dirigents, fa alguns mesos o anys, es pronunciaven en sentit contrari del
que han dit aquest cap de setmana". "Està bé recordar-ho i que cada ciutadà jutgi quina confiança
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ha d'atorgar a aquells que un dia diuen una cosa i al matí següent, una altra diferent", ha insistit.
"Amb tot el respecte a les decisions que prenguin els dirigents de les formacions polítiques, estic
convençut que hi ha una part molt important d'aquest espai dels "comuns" que vol anar a votar",
ha manifestat, i ha recordat que alguns dirigents, com el líder de Podem Catalunya, Albano Dante
Fachin, fa temps que va apostar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/132940/podem/catalunya/participara/referendum/1o/pero/no/considera/vinculant) per cridar a la participació -sense considerar el resultat vinculant-,
de la mateixa que diversos dirigents de Catalunya en Comú aquest dilluns han anat mostrant-se
predisposats a votar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/134575/domenech/anuncia/seva/plena/predisposicio/votar/1-o)
.
Sabrià confia que els electors dels "comuns" votaran
Sigui com sigui, ERC no dona per perduda la participació de l'electorat dels "comuns" en el
referèndum, i el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, s'ha mostrat convençut que el gruix dels
seus electors "votaran i en bona part votaran que sí", ja que creure el contrari seria "pensar que
els partits poden tenir captiu el vot de la gent".
De fet, ha assegurat que una "majoria d'aquest país vol votar i no s'esperarà a si té permís del
govern espanyol o el Tribunal Constitucional" i, per tant, ara les direccions dels partits només
han de decidir si situar-se "al costat de la majoria del país o de l'statu quo". "Ens hauria agradat
que els comuns haguessin pres una altra decisió, però estem convençuts que els seus votants
votaran en funció de la seva consciència", ha afegit.
En aquest sentit, el dirigent republicà també ha alertat que serà complicat entendre's amb els
"comuns" després de l'1 d'octubre, si aquests es desentenen del referèndum: "Si hem treballat
per remoure les bases del pacte del 78 i per construir una nova República, seria difícil situar-se
al costat dels que no han volgut que això sigui possible". Malgrat tot, encara confia que més
endavant es replantegin la seva actuació i, per tant, preveu que llavors "la gent dels comuns
hauran ressituat la seva posició i contribuiran a fer de l'1 d'octubre un èxit". "Ens adrecem als
votants dels comuns i estem convençuts que es posaran al costat de la democràcia, que és posarse al costat del referèndum", ha conclòs.
Actes per donar a conèixer el referèndum
Sigui com sigui, Sabrìà ha explicat que el 19 de juliol al vespre "es faran rèpliques de l'acte que es
va fer al TNC
(http://www.naciodigital.cat/noticia/134278/mecanismes/sempre/fer/referendum/mai/abans) en
una seixantena de ciutats, capitals de comarca o districtes" i que, fins a finals de mes, s'explicarà
en 200 auditoris la llei del referèndum i les garanties presentades la setmana passada.
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