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El «principi d'acord» inclou Mas i
Junqueras a la llista electoral del 27S
Aquest dimarts a la tarda, nova reunió entre CDC i ERC amb les entitats
sobiranistes, la CUP, MES i Demòcrates de Catalunya | Després de més de deu
hores de reunió Josep Rull assegura que es va arribar a un pacte mentre
Junqueras el va matisar dient que era una "possibilitat"

Oriol Junqueras, a la sortida de la llarga cimera. Foto: Bernat Ferrer

El "principi d'acord" de CDC i ERC sobre la llista electoral del 27-S preveu que tant el president
de la Generalitat, Artur Mas, com el d'ERC, Oriol Junqueras, en formin part. La candidatura, de la
qual en la cimera d'aquest dilluns es van posar els primers noms sobre la taula
(http://www.naciodigital.cat/noticia/90903/cimera/sobre/llista/27-s/posa/primers/noms/sobre/taula)
, també inclourà representants de la societat civil. Aquest esquema és el que presentaran avui a
la tarda, en una nova reunió a partir de dos quarts de cinc al Palau de la Generalitat, a les entitats
sobiranistes i a la resta de partits. Una d'aquestes formacions és la CUP que, tal i com havia
expressat a l'assemblea nacional celebrada aquest cap de setmana, manté l'aposta per fer una
llista pròpia
(http://www.naciodigital.cat/noticia/90815/cup/estudiara/llista/unitaria/nom/si/rep/propostes/concret
es) . Segons l'agència ACN, el partit de l'esquerra independentista es va mostrar molest ja que ni
es va discutir la seva proposta alternativa d'una llista sense polítics i amb unes segones eleccions
quasi consecutives.
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Deu hores de reunió
Després de més de deu hores de reunió per definir l'escenari electoral del 27 de setembre, quan
faltaven pocs minuts per les onze de la nit va ser quan va comparèixer davant del Palau de la
Generalitat el coordinador general de CDC, Josep Rull, per anunciar un "principi d'acord" amb
ERC "per guanyar el plebiscit del 27 de setembre". A continuació, per separat, el líder dels
republicans, Oriol Junqueras, va comparèixer davant del mateix escenari per anunciar un
"possible principi d'acord", que en tot cas aquest dimarts a la tarda haurà de ser validat per les
entitats independentistes i la resta de partits. El president de la Generalitat i líder de CDC, Artur
Mas, no va fer declaracions.
"Volem comparèixer per explicar un principi d'acord per guanyar les eleccions plebiscitàries del 27S amb l'objectiu que Catalunya sigui un estat independent", va informar Rull. "Les entitats han
suggerit a CDC i ERC que ens poguéssim reunir i proposar un inici acord, i hem arribat a aquest
est inici d'acord", va assegurar.
I és que la reunió, primer, havia estat entre CDC, ERC, la CUP, Òmnium, l'ANC i l'AMI.
Posteriorment, després d'una xerrada a soles entre Mas i Junqueras
(http://www.naciodigital.cat/noticia/90912/reunio/extremis/masjunqueras/encarrila/acord/encara/no/tancat) per superar un cert escenari d'atzucac, Demòcrates
de Catalunya (D's) i MES es van incorporar a la trobada de Palau. Cap a quarts de set, el
president de l'ANC, Jordi Sànchez, va anunciar l'acabament de la reunió, per bé que a Sant Jaume
s'hi van quedar negociant convergents i republicans amb la incorporació d'alts càrrecs d'ERC com
el portaveu Sergi Sabrià, Oriol Amorós, Anna Simó i Gerard Gómez del Moral, líder de les JERC.
Aquest dimarts, va exposar Rull, hi haurà una nova trobada "a vuit" (CDC, ERC, CUP, Òmnium,
ANC, AMI, D's i MES) a dos quarts de cinc de la tarda, "per explicar-los en què consisteix"
aquest pacte. Si el beneeixen, a continuació es reuniran els òrgans directius de CDC i ERC "per
avalar definitivament la proposta".
Rull va desestimar donar detalls sobre allò acordat. "Volem ser extraordinàriament respectuosos",
va exposar, assegurant que "dimecres estarem en condicions d'entrar en el detall". I va acabar
proclamant: "Els catalans ens en podem sortir."
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Josep Rull i Lluís Corominas han estat els primers en sortir Foto: Bernat Ferrer

"Petició de les entitats"
Junqueras, al seu torn, va recalcar que el "possible acord" a què han arribat CDC i ERC sorgia "a
petició de les entitats de la societat civil". "Hem intentat assumir aquest encàrrec de la millor
manera possible. Hem intentat concretar com farem la independència i assegurar que queda clar
com la farem", va exposar, sense detallar tampoc en què consistia.
"Hi ha un compromís de convocar-nos tots mútuament demà a la tarda per traslladar aquesta
possibilitat per conèixer quina és l'opinió de les entitats i partits per tal que validin aquesta
possibilitat i la millorin", va reiterar.
"En cas que hi hagi una ratificació per part de les entitats d'aquest possible principi d'acord, el que
farem serà traslladar-lo als òrgans corresponents dels nostres respectius partits i dels altres que s'hi
vulguin sumar", va exposar, en referència implícita a Demòcrates de Catalunya i MES. "Estem
esperançats i raonablement satisfets", va assegurar, reiterant que "el principi d'acord pot ser
positiu", va concloure.
Llista unitària i llista de la CUP
Segons l'agència ACN, el principi d'acord a què haurien arribat CDC i ERC passaria pel fet que la
"llista unitària" finalment pactada inclogui només aquests dos partits, a més de D's i MES. Tant
Mas com Junqueras formaran part de la candidatura.
La CUP quedaria al marge d'aquesta llista. L'esquerra independentista no ha volgut confirmar ni
desmentir aquest extrem, tot i que sí que s'ha mostrat molesta perquè la seva proposta, que
inclou fer unes segones eleccions consecutives de caràcter "constituent", ni tan sols ha estat
estudiada durant la cimera prèvia.

https://www.naciodigital.cat/noticia/90921/principi-acord-inclou-mas-junqueras-llista-electoral-27-s
Pagina 3 de 4

Oriol Junqueras i Marta Rovira, esperant per comparèixer. Foto: Laura Aznar
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