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El perquè del dia 9 de novembre
La data no respon a cap càbala però té motius
El 9 de novembre de 2014. Aquesta ha estat la data per a la consulta sobiranista acordada en
una negociació ?tenaç, discreta i eficient?. L'afició a les càbales, a la numerologia ha disparat les
motivacions a través de les xarxes socials. Per una banda, la data escollida s'escau en el 25è
aniversari del mur de Berlín. Per altra banda, que la data escollida llegida a ?l'anglesa?, és 11-92014, és a dir, la Diada de l'11 de Setembre. Però les motivacions són més prosaiques i potser no
tant esotèriques.

Segons ha pogut saber Nació Digital, els ?tècnics? de l'acord treballaven amb un calendari sobre
la taula, els consells dels experts
(http://www.naciodigital.cat/noticia/61397/problemes/logistics/govern/consulta/sobiranista) del
departament de Governació que demanaven marge per poder preparar el cens i la logística de la
consulta.

El primer dilema

El primer dilema era si la consulta se celebrava abans o després de l'estiu. Finalment es va optar
per després per evitar un calendari massa ple de festius -Setmana Santa- i la proximitat de les
eleccions europees, amb les quals s'havia de respectar un termini de tres mesos. Va acabar de
reblar la decisió la necessitat de tenir més temps de coll per enllestir la infraestructura de la
consulta.

El segon dilema
Un cop decidit que seria després de l'estiu es van contemplar els caps de setmana amb els
festius. En primer terme, no era recomanable celebrar-la el mes de setembre, i no tant per evitar
la coincidència amb la Diada -un pont molt llarg- o amb el referèndum d'Escòcia, -el 18 de
setembre un dijous que incomodaria celebrar el referèndum català el diumenge següent-, sinó
perquè encara hi ha molta gent de vacances. A més, s'escau la festivitat de la Mercè a
Barcelona i rodalies que atura l'activitat i complica l'agenda.

Revisat el mes d'octubre, el dia 12, Dia de la Hispanitat, cau en diumenge i enmig del mes, i la
resta de dates no acabaven de convèncer. ?Vam trobar el primer cap de setmana net i amb prou
distància emocional, el 9 de novembre?, asseguren fonts de la negociació. I aquesta fou l'escollida
amb el beneplàcit del conegut com l'Equip A, els tècnics de Governació, que comanda la
vicepresidenta Joana Ortega. Com apunta una font de la negociació: "És càlcul, no numerologia".
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