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Puigdemont convoca l'Assemblea
de Càrrecs Electes el 30 d'octubre
L'anunci obre una disparitat de versions a ERC. Isaac Peraire assegura que
coneixen que era una de les dates possibles però fonts de la direcció del partit
afirmen que "no estava pactada" la data

Carles Puigdemont, en l'acte amb els alcaldes sobiranistes del 7 de novembre del 2017 | AMI

El president del Consell per la República, Carles Puigdemont, ha convocat pel proper dimecres
30 d'octubre l'Assemblea de Càrrecs Electes https://consellrepublica.cat/el-consell-per-la(
republica-insta-a-constituir-lassemblea-de-carrecs-electes-per-al-proper-30-doctubre/) com a
resposta a la sentència del Tribunal Suprem. La convocatòria, però, ha obert un conflicte entre
Junts per Catalunya i ERC. Els primers asseguren que la trobada es va consensuar entre tots els
actors, mentre que fonts dels republicans expliquen versions que difereixen.
Isaac Peraire, membre del Consell per la República, assegura que estan treballant "amb
discreció" des de fa temps perquè l'assemblea d'electes sigui un "èxit" i "útil lluny de partidismes i
electoralismes". El dirigent republicà assegura que estaven "al cas" de la carta i que s'havia
plantejat com a possible data el dia 30. Altres fonts de la direcció del mateix partit, però, discrepen
d'aquesta versió. "No estava pactat anunciar la data, però sabíem que Puigdemont animaria a reunir
l'Assemblea a través d'una carta", expliquen fonts de la direcció d'ERC, que afirmen, a més, que
és "una llàstima aquesta cursa de JxCat i la CUP per convocar l'assemblea sense pactar-ho. És
molt poc seriós i no és la manera de generar confiances". Aquestes fonts argumenten que fa
setmanes que treballen perquè la trobada d'electes sigui una cosa "consensuada i transversal" i
que, en tot cas, seguiran treballant perquè sigui "plural". En tot cas, afirmen, hi assistiran en pro
de la "unitat estratègica".
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La CUP, per la seva banda, no té decidit encara si assistirà o no la convocatòria. Fonts del partit
asseguren que, tot i tenir constància de la cita, decidiran aquest dijous si hi assistiran.
Puigdemont s'ha dirigit per carta a alcaldes, regidors i diputats per tal de citar-los a la trobada,
que molt probablement se celebrarà a Barcelona. Comptarà amb la presència telemàtica de
l'expresident de la Generalitat i la resta de membres del Consell que són a l'exili, com és el cas
del seu director, Toni Comín.
Una resposta prevista des del 2017
La intenció d'aquesta Assemblea de Càrrecs Electes, que ja estava prevista l'any 2017 en cas
d'intervenció de les institucions catalanes per part de l'Estat -com finalment va passar- però que no
s'ha reunit mai, és aglutinar el màxim de càrrecs públics del país per fer front a la sentència. Fonts
coneixedores de la iniciativa esperen que s'hi sumin milers de persones entre regidors, alcaldes,
diputats al Parlament, electes al Congrés, senadors i eurodiputats. La iniciativa es va decidir en
el segon aniversari de l'1-O
(https://www.naciodigital.cat/noticia/188304/consell/republica/convocara/assemblea/carrecs/electe
s/respondre/sentencia) .

El @ConsellxRep (https://twitter.com/ConsellxRep?ref_src=twsrc%5Etfw) insta a tots càrrecs
electes de Catalunya que defensen el dret a l'autodeterminació, a constituïr-se en Assemblea de
Càrrecs Electes, preferentment el proper dimecres 30 d'octubre. https://t.co/NEPLJo2mqk
(https://t.co/NEPLJo2mqk)
? Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) October 23, 2019
(https://twitter.com/ConsellxRep/status/1187077106070687751?ref_src=twsrc%5Etfw)
"Cal reforçar un espai lliure de les prohibicions, de les amenaces i de les limitacions de drets a
què està sotmetent l'estat espanyol les nostres institucions d'autogovern", recalca la carta de
Puigdemont. La crida es fa a tot el sobiranisme: "Es fa extensible a tots els càrrecs electes de
Catalunya que defensin el dret a l'autodeterminació com a solució a l'actual crisi entre l'Estat i
Catalunya. Cadascú, lliurement, hi és convidat a participar-hi".
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