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El recompte unionista xifra en
800.000 els participants a la Via
Catalana
Societat Civil Catalana ha comptat un per un els participants a la Gigafoto i li'n
surten 793.683

Participants a la Via Catalana, al seu pas per Reus. Foto: Laia Solanellas

793.683 independentistes van participar a la Via Catalana de l'any passat, organitzada per
l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Ni més, ni menys. Així ho assegura l'entitat unionista
Societat Civil Catalana (SCC), que ha comptat un per un els participants que sortien a la
Gigafoto, per tal de negar "rotundament" les xifres donades per la Generalitat de Catalunya, que
va parlar d'1,6 milions de participants.
L'entitat considera que si el departament d'Interior no pot explicar el mètode que va fer servir per
donar la xifra oficial, és perquè li va interessar donar una "xifra política", que s'ha utilitzat
posteriorment per justificar el procés independentista.
"Hi ha hagut una intencionalitat política clara en l'intent d'inflar aquestes xifres. Arribant a parlar
de més de dos milions de persones, s'ha posat com a motivació per tirar endavant amb el procés
independentista, en el sentit que s'havia rebut un mandat popular inequívoc", ha assegurat el
vicepresident de l'entitat Juan Arza.
Després de tres mesos de comptabilitzar els participants, la vintena de voluntaris de SCC també
asseguren que hi van participar uns 130.000 menors d'edat. Per tant, la xifra oficial d'adults
participants en la reclamació independentista seria d'uns 663.000.
700.000 participants, segons Contrastant
El col·lectiu Contrastant ja va apuntar a la possibilitat que fossin uns 700.000 els participants
(http://www.naciodigital.cat/noticia/67209/contrastant/anima/unionisme/rebaixar/700000/participan
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ts/via/catalana) a la cadena humana, en una entrevista a Rac1. Un dels seus representants,
Miquel Almirall, ha assistit com a oient a la roda de premsa de SCC i els ha fet avinent tot un
seguit de puntualitzacions sobre el mètode de càlcul, i els ha preguntat sobre si havien
comptabilitzat els assistents a la manifestació del 12 d'Octubre. El cap de premsa internacional de
l'entitat, Markus Puknik, ha rebutjat respondre'l, assegurant que la roda de premsa no tractava
d'aquest tema.
Arza, en canvi, sí que ha reconegut a Almirall que la tradició d'inflar les xifres de manifestants és
àmplia a l'Estat espanyol, si bé ha insistit en què ells només s'havien centrat en la Via Catalana,
perquè s'han tret "conclusions rellevants" de la xifra oficial d'1,6 milions de participants.
"Això s'ha fet d'una manera deliberada, premeditada. Ja se sabia amb anterioritat a la
manifestació la xifra que es volia donar", ha emfasitzat Arza.
Oposició a un recompte oficial
Després de tota la roda de premsa insistint en la importància de disposar d'unes xifres clares de
participants, i preguntat per Nació Digital sobre la seva oposició a un "recompte oficial" que seria la
consulta, Arza ha respost que tenien "diversos motius" per oposar-se a "un comptatge que seria
una consulta"
"Hi ha moltes opcions polítiques: tornar a un Estat pre-autonòmic, un Estat federalista, un Estat
autonòmic, la independència... I, en canvi, només se'ns ofereixen tres opcions, una de les quals
és del tot ambigua. Creiem que el que es pretén és polaritzar l'opinió pública, el vot... Els que
voldrien una millora de l'statu-quo actual, en canvi, se'ls polaritza i se'ls empeny cap a la
independència. També ens hi oposem pel moment en què es fa, i perquè la democràcia consisteix
en què els ciutadans puguin tenir accés a la màxima informació. També ens oposem a que ens
vulguin passar la patata calenta d'una ruptura, quan no han de resoldre els polítics. No ens
agrada que posin a la ciutadania davant d'un dilema d'aquest tipus. I, tot això, per no esmentar
que és una consulta absolutament contrària a la legalitat vigent", ha raonat Arza.
Galeria de fotos de la Via Catalana
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/via+catalana)
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