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Treva a l'ANC per bastir una llista
de consens pel nou secretariat
Els seguidors de Forcadell i de Pugés fumen la pipa de la pau momentània i
presenten una proposta conjunta que incorporaria noms com Gabriel Rufián o
Liz Castro a la direcció de l'Assemblea
Aquest dimarts al vespre a la seu nacional de l'ANC es va viure una reunió de treball del comitè
permanent que va ser neguitosa però efectiva. Segons ha pogut saber Nació Digital, els dos
sectors majoritaris de la direcció de l'Assemblea, els "carmelites"- fidels a Carme Forcadell- i els
"pugesians"-seguidors de Pere Pugès- haurien aconseguit un principi d'acord per enllestir una
candidatura de consens al nou secretariat de l'ANC que s'ha de renovar el 9 de maig.
El pacte ha arribat ara que tots dos -Forcadell i Pugés- pleguen veles del màxim òrgan de direcció
de l'entitat i després de mesos d'una batalla sense quarter entre les dues grans famílies de
l'Assemblea.
Segons fonts consultades per Nació Digital, el pacte és fruit d'un treball més que intens que va
començar el passat 20 de febrer amb una reunió als Lluïsos de Gràcia, Barcelona, en què es va
articular una "comissió de candidats", formada per membres de la direcció de l'ANC, com Rosa
Alentorn, Gilbert Frigola, Ferran Camps, Marta Torres, Meritxell Serret, Jordi Vilarasau o
Montserrat Rosell.
Aquesta comissió tenia com a missió la de confeccionar una proposta de llista de consens entre els
dos corrents majoritaris de la gran entitat independentista. Una fórmula que ja es va aplicar en les
anteriors eleccions per aturar moviments més alternatius com el grup Essència
(http://www.naciodigital.cat/noticia/67422/neix/grup/critic/anc) , gens partidari ni de la línia ni de la
direcció de l'ANC ara fa un any. El 17 d'abril, molts dels integrants de la llista es van presentar
personalment a l'actual secretariat, i dilluns d'aquesta setmana ja es va enviar la que seria la
llista definitiva.
Més noms
Aquesta candidatura conjunta inclou Jordi Sánchez, el nom del que s'apuntaria com a nou
president, tal com s'ha difós aquesta setmana, i l'exdirector del Museu d'Història de Catalunya,
Agustí Alcoverro.
Però a més, l'esborrany de la candidatura a la que ha tingut accés Nació Digital, també inclou
noms com l'escriptora nord-americana Liz Castro, o una de les veus més potents de Súmate,
Gabriel Rufián. En aquesta llista també hi apareixen noms clàssics en la direcció de l'ANC com
Rosa Alentorn -esposa del gerent de l'entitat, un dels pocs càrrecs remunerats de l'Assemblea-,
Joan Contijoch, Gemma Cots, Víctor Cucurull, Nuri Guillaumes, Enric de Vilalta, Ignasi Faura,
Xavier Fähndrich, Hadar Ayxandri, Anna Pérez, Oriol Munné, Josep Emili Puig Soler, Vicenç
Relats, Beni Saball, Jordi Vilarasau, Meritxell Serret, Carme García Suárez, Antoni Llimona,
Albert Martín, Ferriol Moya o Josep Maria Llasat, entre d'altres.
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