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“Celebrem l’acord,
després del 9-N ja vam
reclamar que hi hagués
eleccions anticipades”

“Ara no és el moment
de fer eleccions,
cal prioritzar els
problemes socials”

“Hi ha qüestions que
requereixen una resposta
urgent i no hi pot haver
excuses que ho ajornin”

Des del Consell Nacional de la Joventut, en el qual es
recullen sensibilitats diverses i plurals, celebrem l’acord perquè, ja després del 9-N, vam aprovar una resolució en què reclamàvem eleccions anticipades per
trobar una sortida al tema del dret a decidir, que estava
bloquejat. Considerem que el mandat democràtic està
esgotat i també reclamem eleccions anticipades a Espanya, perquè el govern actual no dóna solucions democràtiques a les reivindicacions de Catalunya. L’acord assolit implica dos partits i tres entitats, i creiem
que cal treballar perquè s’hi sumin com més agents
millor. Valorem positivament el final de la incertesa
que s’havia creat després del 9-N, i des del consell treballarem per aconseguir la màxima participació dels
joves en aquestes eleccions, com sempre fem.

Ara no toca fer eleccions. Aquest estiu passat la gerent de l’hospital del Mar ens va convocar per dir que
tancaven llits i que havien d’estalviar 200.000 euros.
Jo crec que no estem per anar convocant eleccions cada dos per tres, perquè costen molts diners, i hi ha
molts problemes socials. De totes maneres, el president està legitimat per convocar-les quan cregui que
és més convenient fer-ho. Ara bé, pel que vaig veure
em sembla que Artur Mas no ha culminat les negociacions amb Esquerra Republicana a satisfacció plena i
que tot no ha anat tan bé com s’esperava. Pel que fa al
procés, jo veig poc recorregut a la possibilitat real que
Catalunya esdevingui un dia independent. Jo defenso
un pacte fiscal, una millora del finançament, però no
sóc partidari de la independència.

Els escenaris d’eleccions generen incertesa. Els resultats determinaran com seran les polítiques socials
a partir del dia després i fins que no arribi el dia de les
urnes pot passar que les decisions de govern resultin
afectades. Hi ha el risc que molts esforços s’orientin
al procés electoral o que es consideri que és un mal
moment per prendre algunes decisions. Em sembla
que hi ha qüestions que requereixen una resposta urgent i no hi pot haver cap excusa o situació política
que ho ajorni. Què fem amb tants pisos buits i tanta
necessitat d’habitatge? Com es resoldrà el tema de la
gestió de la renda mínima d’inserció (RMI)? En quin
estat queda la ILP per una renda garantida de ciutadania? I els pagaments pendents a les entitats?
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“No coneixem prou bé
l’acord, però valorem en
positiu la convocatòria
de les eleccions”

“Espero que es treballi
per situar Catalunya com
a país compromès amb el
desenvolupament”

“Si ho voleu, la
independència
no serà un somni”

Des de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia valorem en positiu que l’acord entre el
president Artur Mas i Oriol Junqueras hagi acabat
amb la convocatòria d’unes eleccions. No coneixem
prou el contingut de l’acord entre les dues formacions
que ens ha de permetre assolir un nou marc jurídic per
a Catalunya, i per això la valoració no pot anar més enllà del fet de celebrar la concreció en la data dels comicis. Ara bé, com a associació de professionals del món
del dret, el nostre compromís amb el país segueix intacte i pren força: vetllar per garantir els drets lingüístics dels ciutadans i aconseguir una justícia catalana i
en català.

Convocar les eleccions al setembre ha de servir per
desencallar la sensació de paràlisi i de transició que
hem viscut els darrers mesos. Fa dos anys que els mateixos partits parlen de desenvolupar i avançar la
construcció d’estructures d’estat, però s’ha avançat
ben poc. Com a presidenta de Lafede.cat, espero que,
en aquests vuit mesos, es treballi per situar Catalunya
al món com a país compromès amb el desenvolupament dels pobles, la seguretat humana i els drets humans, tal com marca la llei d’acció exterior aprovada
recentment. A més, quan encara està pendent el pressupost del 2015, recordem que la “construcció d’estructures d’estat” i el treball per la justícia global suposen també treballar per la justícia social aquí, i aplicar polítiques per eradicar les desigualtats.

Després del 9-N, i malgrat que va ser un èxit, es va poder constatar que el sobiranisme s’havia precipitat en
calcular malament les seves possibilitats. Des de
l’inici del procés ha estat així. Sempre hi ha hagut la
divisió entre els que creuen que la victòria és a tocar i
els que no. Amb l’acord s’imposa la tesi dels segons,
dels que creuen que cal treballar molt per assolir la
majoria. Votar, a diferència del 9-N, ara ja no significava guanyar. Cal alguna cosa més. Cal explicar el
país que volem amb la independència i fer net amb la
vella política. El missatge que ens transmet l’acord és
ras i curt: “Si ho voleu, això no serà un somni.” Qui hi
vulgui ser comptat, ja sap què fer.
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“Durant aquests
mesos continuarà
l’estira-i-arronsa
dels partits polítics”
Segurament per un excés de protagonisme dels polítics s’ha allargat una mica massa en el temps arribar a
aquest acord, que tothom esperava. Ja hi havia un cert
nerviosisme. Aquests dies sobta que es parli de gran
manifestació quan es fa referència a un milió i mig de
persones a París (en una urbs on n’hi deuen viure uns
10 milions) i no es recordi que a Barcelona se n’hi van
congregar uns 2 milions el setembre passat, en un país
on viuen 6 milions de persones. És evident que, percentualment, hi ha molt més pes en la nostra. El que
em temo és que, ara que s’ha arribat a l’acord, i mentre
no es facin les eleccions, continuarà l’estira-i-arronsa
dels partits polítics, que no seran capaços de valorar el
que tenen entre mans ni de fer-ho com s’hauria de fer.

“Ens esperen vuit mesos
de campanya electoral”
El primer que em va venir al cap, en saber la data de les
eleccions, és que ens esperen vuit mesos de campanya
electoral. No tinc gens clar que un període tan llarg,
entatxonat amb unes municipals que no sabem si seran preliminars, primàries o què, sigui beneficiós per
al país. Viure aquesta campanya allargassada ens
abocarà a una percepció de la realitat ben curiosa.
Mentre esperem el setembre triomfant, anirem muntant les estructures d’un estat que no serà tal si el setembre no es converteix – com alguns preveuen, vaticinen i quasi donen per fet – en un plebiscit aclaparador i es queda en una contesa electoral amb uns resultats massa febles i convencionals per declarar l’esclat
anunciat.

“Aparcar la fórmula per
entrar de ple en el fons”
Tot el debat sobre la fórmula i el ritme del tram final
cap a la independència ha quedat tancat amb l’acord
entre el president Mas, Junqueras, l’ANC, Òmnium i
l’AMI. Hi ha detalls del full de ruta que portaran al
programa electoral del 27 de setembre que han d’acabar de resoldre. Però la millor notícia de l’acord és que
permet a tots els agents favorables a la independència
engegar la veritable campanya per eixamplar la base
social sobiranista necessària. Aquests vuit mesos han
de servir per obrir el debat de bat a bat. Cal parlar
obertament i en positiu de la Catalunya que cal construir. Imaginar, argumentar, parlar, suggerir, traçar i
proposar. L’acord permet avançar molta feina. Que
cap debat no quedi al calaix.

