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Junqueras es reuneix amb Punset
per agrair-li el suport al referèndum
El divulgador científic va fer arribar una carta a Puigdemont i Junqueras
defensant el dret a decidir: "Vull que em deixin votar"
El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, es va reunir aquest dijous amb el divulgador
científic Eduard Punset per agrair-li personalment el seu suport al referèndum. Punset va fer
arribar a mitjans de juliol una carta a Junqueras i Puigdemont en què es posicionava a favor de l'1
d'octubre
(http://www.naciodigital.cat/noticia/135206/eduard/punset/defensa/referendum/octubre/vull/em/dei
xin/votar) "pel simple fet democràtic de tots els ciutadans de Catalunya a exercir el vot". "Vull que
em deixin votar", exigia. En el mateix sentit, agraïa i reconeixia la tasca de Puigdemont i del
vicepresident, Oriol Junqueras, de "remar en la mateixa direcció democràtica" que ell sempre ha
defensat.

Agraeixo el compromís personal de l'Eduard Punset en uns moments com els actuals.
pic.twitter.com/xaBxPxsF3z (https://t.co/xaBxPxsF3z)
? Oriol Junqueras (@junqueras) 31 d'agost de 2017
(https://twitter.com/junqueras/status/903229121689411584)
Aquest ha estat, segons explica Punset en la missiva, el seu objectiu durant la seva "vida activa":
"remar cap a aquest intent d'obertura mental i de millora democràtica". És per això que va acceptar el
càrrec de Ministre per a les Relacions amb les Comunitats Europees "en el primer govern
democràtic de Suárez". També va ser per aquest motiu que va ser Conseller d'Economia i
Finances amb el govern de Tarradellas. "Han hagut de passar molts anys perquè, ara, com a
català, reconegui i agraeixi la tasca del govern de remar en la mateixa direcció democràtica".
En l'article, Punset repassava la seva trajectòria professional, vinculada a la docència universitària,
a la divulgació científica. Explicava la seva etapa com a professor a Londres, on difonia contingut
econòmic a través de la BBC. "Això em va catapultar al meravellós món de la divulgació científica a la
Televisió Espanyola, un camp pràcticament inèdit a Espanya".
També explicava com es va adonar que l'estat espanyol podia evolucionar i viure "profunds
canvis en educació i pensament". "Contràriament al que havia pensat fins aleshores, em vaig
adonar que les coses milloraven amb el pas del temps", explicava. I, tot i reivindicar el paper
d'Adolfo Suárez, reconeixia que "no van acabar d'entendre i potser tampoc d'acceptar, una
segona transició com a culminació de la primera".
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