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CentreVic ara ja està d'acord amb la
campanya d'Osona Decideix
L'assemblea dels comerciants, després d'escoltar López Tena, ha assumit el seu
suport a la participació en la consulta del 13 de desembre.
Una quarantena de socis de CentreVic han assistit aquest divendres, dia 27, al vespre a
l'assemblea general anual de l'entitat que tenia, com a punt més rellevant, la posició a adoptar
enfront la consulta d'independència del proper 13 de desembre a Vic. L'ambient s'havia escalfat
per la votació contrària que havia efectuat la junta fa uns dies, i que va ser contestada per algun
soci. Arran d'això, la junta va decidir posar el tema en mans de l'assemblea general.
La presència del notari Alfons López Tena, coordinador de les consultes a Osona, ha estat
determinant per aconseguir que l'assemblea es declarés d'acord amb la proposta d'Osona
Decideix, que no passa per orientar el vot en sentit afirmatiu o negatiu, sinó en fomentar la
participació. Així, la setmana que ve s'enviarà una circular als tres-cents associats per informar-los
que l'assemblea ha assumit aquesta postura, bé que sense haver efectuat cap votació degut al
clima de consens general que s'ha respirat en tot l'acte.
López Tena ha respost algunes preguntes formulades per socis de l'entitat, detallant el
mecanisme que regirà la consulta a Osona i el paper neutral que juga Osona Decideix com a
plataforma impulsora.
El president de l'entitat, Jaume Soler, havia introduït el tema explicant que molt probablement la
votació contrària de la junta, per 4 a 3, havia estat deguda a un malentès perquè els seus
components creien que els que es votava era donar suport directament al "sí".
A partir d'aquí, cada associat té completa llibertat de repartir informació o no des del seu
establiment. El cas és que avui divendres ja s'han vist diversos establiments de Vic amb cartells
a les portes i aparadors en què es crida a la participació en la consulta d'independència del 13 de
desembre.
- Veure informació anterior: "CentreVic es repensa el seu no al 13-d després de rebre queixes de
socis" (21-XI-2009)
(http://www.osona.com/noticia/17212/centrevic/repensa/seu/13-d/despr/rebre/queixes/socis)
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