
L’independentisme reprodueix la seva divisió 

després de la consulta  
• La baixa i desigual participació provoca retrets per l’organització del 

13-D 
• La proposta de referèndum vinculant separa els sectors de la 

coordinadora 

 
JOSE RICO 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 15.12.09 

 

Ni 24 hores es van donar la multitud de plataformes que van organitzar 

la primera onada de consultes independentistes per llançar-se els plats 

pel cap. L’atomització que caracteritza el moviment secessionista català 

i el fet que molts dels seus caps visibles estiguin lligats a la vegada a una 

militància partidista va provocar ahir un intercanvi de retrets que, en el 

fons, va evidenciar que, malgrat l’«èxit» que pregonen els promotors, les 

dades de participació no els permeten ser gaire optimistes de cara a 

futures macroconsultes el 2010. 

 

La participació per localitats i comarques deixa Osona com el territori on 

la mobilització independentista va ser més gran, i els nuclis més poblats 

(Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Sant Cugat del Vallès) com 

els menys entusiasmats amb la cita. Aquesta contraposició va desfermar 

les hostilitats. A primera hora del matí, el màxim responsable de la 

plataforma Osona Decideix, el jurista Alfons López Tena, va obrir foc: 

«No estem disposats que ens incloguin en un magma mal organitzat, mal 

plantejat i fet des del sectarisme i l’exclusió. Va ser una organització de 



pacotilla». L’avís intentava distanciar el 41,3% de participació registrat 

als 34 municipis d’Osona de la mitjana catalana, però va expressar de 

forma resumida i molt eloqüent les interioritats de l’esfera sobiranista. 

 

El magma al qual al·ludia López Tena era la coordinadora que va 

organitzar els referèndums, integrada per membres de 17 grups i 

associacions, entre els quals figuren la Plataforma pel Dret de Decidir, 

Sobirania i Progrés, la Plataforma per la Sobirania, Deumil.cat i Sobirania i 

Justícia. Tot i estar unides per l’anhel secessionista, els vincles 

partidistes de cada una pertorben la convivència entre elles i la sensació 

de politització subjau quan actuen juntes. 

 

ALTERNATIVA ELECTORAL / López Tena, exvocal del Consell General del 

Poder Judicial i conseller nacional de CDC, va suggerir que alguns dels 

membres de la coordinadora actuaven moguts per l’afany de crear-se 

una plataforma electoral. Hores després, alguns d’ells van semblar 

confirmar aquesta sospita. L’alcalde d’Arenys de Munt, Carles Móra, 

juntament amb altres integrants de la coordinadora, presentarà dijous un 

manifest a favor d’un «moviment unitari» que aposti per una «alternativa 

electoral independentista». Ara mateix, Móra encapçala una marca 

independent local coalitzada amb ICV-EUiA, però ha secundat els últims 

mesos actes del Reagrupament de l’exconseller Joan Carretero. 

 

El diputat d’Esquerra Republicana Uriel Bertran, en nom de la 

coordinadora, va recordar a López Tena la seva militància partidista i va 

suggerir que hi ha «alguna intencionalitat» política en les seves crítiques. 

Així mateix, va defensar que el que el convergent entén com a 

«sectarisme» és, en realitat, mostra de la «pluralitat» de la coordinadora. 



 

AL PARLAMENT / I en aquesta pluralitat emmarquen l’actuació de quatre 

membres de la mateixa coordinadora, que ahir van registrar al Parlament 

una iniciativa legislativa popular (ILP) per a la convocatòria d’un 

referèndum vinculant el 25 d’abril. L’impulsor és el citat alcalde d’Arenys 

de Munt. Bertran no va mostrar gaire entusiasme i va recordar a Móra 

que la idea és a títol individual i que l’ha de sotmetre al consell plenari de 

la coordinadora. 

 

La ILP és calcada a la que va ser presentada al maig però que ni tan sols 

va poder arribar al plenari per defectes de forma. Encara que aquesta 

vegada sí que fos acceptada, els terminis que requereixen els diversos 

tràmits parlamentaris que ha de superar fan impossible que es debati i es 

voti abans del 25 d’abril.  

 


