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La resposta de l'ANC que demostra
que els independentistes ja han
marxat d'Espanya
L'entiat sobiranista ha evitat valorar l'aplicació definitiva del 155 per un raó molt
concreta

Celebració de la república catalana | Sergi Càmara

La República catalana ja és una realitat. El Parlament ha declarat aquest divendres al migdia,
després de dies d'anades i vingudes, pressions i reunions nocturnes, la independència de
Catalunya. L'independentisme ha sortit al carrer per celebrar-ho i, tot i que el nou estat català
encara no compta amb reconeixement internacional, ja hi ha molts ciutadans que han
desconnectat definitivament d'Espanya.
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), per exemple, no ha volgut valorar les mesures que ha
anunciat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, sobre l'aplicació definitiva de l'article
155 per liquidar l'autonomia de Catalunya. L'entitat sobiranista ho ha argumentat pel fet que no
tenen "per costum" comentar la política de "governs estrangers".
Ens pregunten sobre les mesures de Rajoy, però a l'ANC tenim per costum no comentar la política
de governs estrangers #HolaRepúblicaCatalana
(https://twitter.com/hashtag/HolaRep%C3%BAblicaCatalana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Assemblea Nacional (@assemblea) 27 d'octubre de 2017
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(https://twitter.com/assemblea/status/924009493473775616?ref_src=twsrc%5Etfw)

L'ANC i Òmnium es posen a disposició del Govern per construir la república
Agustí Alcoberro i Marcel Mauri, portaveus de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium
Cultural, tenien una mescla d'emocions a la sortida de l'hemicicle poc després que el Parlament
hagi declarat la independència
(http://www.naciodigital.cat/noticia/141454/parlament/declara/independencia) . Asseguraven estar
contents, però al mateix temps han constatat les absències dels dos dirigents titulars de les
entitats, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que estan empresonats a Soto del Real per un presumpte
delicte de "sedició" http://www.naciodigital.cat/noticia/140581/sanchez/cuixart/empresonats)
(
. "Això
d'avui també és un homenatge cap a ells dos", ha recalcat Mauri.
Les dues organitzacions s'han posat a disposició del Govern per "construir" la República, i han
encomanat "diàleg" per tal de resoldre la situació actual amb Espanya. Mauri ha volgut assenyalar
que l'aplicació de l'article 155
(http://www.naciodigital.cat/noticia/141452/senat/aprova/liquidar/autonomia/destituir/govern) i
l'empresonament de Sànchez i Cuixart han demostrat que l'Estat no vol una sortida negociada.
La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, també ha
celebrat que "el Parlament ha assumit allò que els catalans van expressar a les urnes" i, per tant,
és "un dia molt important", però ha lamentat que "hi ha dos punts negatius". El primer, coincidint
amb Alcoberro i Mauri, és que "els dos Jordis no puguin estar aquí", i el segon és que la
proclamació hagi coincidit amb el debat del 155 a Madrid.
Malgrat tot, ha considerat que aquest procés és "imparable", ja que "ha sorgit de la gent" i ha
desitjat que la consolidació de la independència "es pugui produir amb diàleg i sobretot amb
serenor". Així mateix, ha deixat clar, davant preguntes de mitjans espanyols, que la proclamació
"no va contra els espanyols, sinó per tota la gent que viu a Catalunya, per millorar la vida de tots
els catalans".
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