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La cimera sobre la llista del 27-S
posa els primers noms sobre la
taula
A la reunió d'aquest dilluns, que encara no s'ha acabat, ja s'ha debatut com
quedaria la papereta "unitària" de cara a les eleccions | Dirigents destacats de la
cúpula republicana s'afegeixen a la trobada un cop les entitats sobiranistes, la
CUP, Demòcrates i MES en marxen

Sortida dels tres presidents de les entitats sobiranistes. Foto: ACN

La trobada a vuit bandes entre CDC, ERC, CUP, Òmnium, ANC, AMI, Demòcrates de Catalunya i
MES hauria servit per posar sobre la taula, ja aquest mateix dilluns, una proposta de noms que
configurarien la llista "unitària" de cara al 27-S. Així ho han assegurat diverses fonts a Nació Digital,
que no aclareixen si la CUP entraria en aquest pacte o se'n desmarcaria, com informen diversos
mitjans. Des de les entitats afirmen que "serà un gran acord", perquè "un no-acord seria la
catàstrofe".
A dos quarts de nou del vespre representants de CDC i ERC continuen a l'interior del Palau de la
Generalitat, després que tant la CUP com les entitats sobiranistes deixessin la cimera sobre la
llista del 27-S. El president de l'ANC l'ha qualificat d'"enormement positiva"
(http://www.naciodigital.cat/noticia/90902/jordi/sanchez/estat/trobada/enormement/positiva)
mentre que la CUP, que ha marxat per consultar-ne el contingut amb el secretariat nacional, ha
parlat de "debat honest" en un comunicat de premsa.
Pràcticament en paral·lel a l'anunci de Sànchez, per una porta lateral entraven al Palau de la
Generalitat alts càrrecs d'ERC com Anna Simó i Oriol Amorós, així com el líder de les JERC, Gerard
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Gómez del Moral. Més tard encara s'hi incorporaria el portaveu del partit, Sergi Sabrià.
Aquesta entrada de dirigents republicans, que presumiblement s'han incorporat a la reunió amb el
"nucli dur" de CDC, incloent-hi Lluís Maria Corominas i Josep Rull, apunten a la possibilitat que la
"llista unitària" finalment pactada inclogui només aquestes formacions, més Demòcrates i Més,
mentre que la CUP en quedaria al marge. L'esquerra independentista no ha volgut confirmar ni
desmentir aquest extrem.
Des de les entitats s'assegura que l'acord assolit, en cas d'acabar sent ratificat per totes les
parts, serà "un gran acord", sobretot a partir de considerar que "un no-acord seria una catàstrofe", i
conviden el conjunt de la ciutadania independentista a "il·lusionar-se".
Jordi Sànchez: "Ha estat una trobada enormement positiva"
Davant d'una gran expectació, amb turistes fent fotos i tot, han aparegut a la plaça els presidents
de l'ANC, Òmnium i l'AMI. Qui ha parlat és Jordi Sànchez, president de l'Assemblea, que ha
qualificat la reunió de "trobada enormement positiva". "L'objectiu era analitzar que la convocatòria
del 27-S sigui un èxit i garantir-ne el caràcter plebiscitari", ha assenyalat.
Sànchez ha emplaçat els mitjans a una nova compareixença conjunta "els propers dies" per fer
públics els "acords definitius". "CDC, ERC i el president segueixen aprofundint en les
possibilitats d'arribar a un escenari d'èxit pel 27-S en clau plebiscitària", ha explicat el president de
l'Assemblea que considera que el gran objectiu és "garantir fer el referèndum que no ens va
permetre l'Estat el 9-N". Muriel Casals, per la seva banda, ha parlat de negociacions per "intentar
lligar els serrells per fer una proposta rotunda" sobre el 27-S com el que "succeirà després" amb
l'objectiu de "garantir un Govern que comenci una nova relació amb els els veïns d'Espanya".

La delegació d'Òmnium abandonant el Palau de la Generalitat. Foto: Bernat Ferrer

Les "aportacions" de la CUP
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La CUP, a través d'una nota de premsa, ha explica que ha participat en la trobada "fent
aportacions de forma sincera, transparent i propositiva en el marc d'un debat honest". "Per
respecte al debat que segueix viu, la CUP no farà valoracions públiques fins que aquest debat
hagi finalitzat", han explicat tot confirmant que tan bon punt han abandonat el Palau de la
Generalitat han "traslladat" al secretariat nacional de la formació el contingut de la trobada.
Cimera des de quarts de tres del migdia
La cimera sobre la llista unitària del 27 de setembre, que es va suspendre divendres
(http://www.naciodigital.cat/noticia/90726/suspesa/cimera/sobre/llista/electoral/unitaria) , ha
començat finalment aquest dilluns al migdia. Inicialment han arribat a Palau els presidents de les
entitats que s'han trobat amb Mas. A partir de quarts de tres han estat els representats de CDC,
ERC i la CUP els que s'hi han afegit.

Expectació mediàtica a l'exterior del Palau de la Generalitat. Foto: Bernat Ferrer

A la trobada hi han participat, a banda del president de la Generalitat, Josep Rull i Lluís Maria
Corominas, coordinador general i vicesecretari general de Coordinació Institucional de CDC; Oriol
Junqueras i Marta Rovira, president i secretària general d'ERC així com David Fernàndez, diputat de
la CUP.
Quan mancaven uns deu minuts per les cinc de la tarda s'han incorporat a la trobada
representants del Moviment d'Esquerres (MES), el partit sobiranista escindit del PSC.
Concretament, han entrat Pere Almeda, responsable d'Acció Política amb la presidenta Magda
Casamitjana mentre que l'exconsellera i diputada Marina Geli s'ha quedat fora. Pràcticament a la
mateixa hora, però per la porta principal, ho ha fet Antoni Castellà, secretari general d'Universitats i
cara visible dels Demòcrates de Catalunya, el nou partit que aplega els sobiranistes d'Unió.
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Delegació de MES abans d'entrar a la cimera del 27-S. Foto: Bernat Ferrer
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