
Amics del País apel·la a la unitat en la defensa 

de l'autogovern 
• El col·lectiu reclama més respecte per l'Estatut i elogia la idea de 

l'editorial conjunt 
• Roca alerta que es requereixen majories polítiques més àmplies per 

superar la crisi 
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Un diagnòstic: Catalunya pateix desconcert, inseguretat i desconfiança 

per la crisi econòmica, social i política. Una recepta: s'ha posar en marxa 

el "rellançament" del país. Una medicina: lideratges polítics i socials forts 

basats en un projecte de valors. I un sol ingredient per a aquesta 

medicina: més unitat. En l'adverbi comparatiu hi ha la clau que la Societat 

Econòmica Barcelonina d'Amics del País ha defensat avui perquè 

Catalunya surti enfortida del període de pessimisme que viu a causa de la 

crisi. El missatge és tota una advertència als partits, ja que el col·lectiu 

ha reclamat majories "més àmplies" que les que es desprenen de les 

coalicions de govern. És a dir, difuminar la gruixuda línia que separa 

gairebé sempre els partits que governen dels que fan oposició per 

aconseguir, acceptant tots certes renúncies, una posició unitària en 

defensa de l'autogovern. 

 

El context que envolta aquesta crida supera l'habitual diplomàcia del 

president de l'entitat i pare de la Constitució, Miquel Roca, per no 

prendre partit en l'actualitat política. A les portes d'un any electoral i en 

què s'ha de conèixer per fi la sentència del Tribunal Constitucional (TC) 

sobre l'Estatut, Roca ha instat tots els agents socials i polítics, però de 



forma significativa els partits, a no esperar que es produeixi la resolució i 

fer gala ja de la unitat, "sense vergonya ni pudor". L'informe anual 

d'Amics del País reclama que s'acabi amb la "precarietat" de la voluntat 

d'autogovern. 

 

"Catalunya demana respecte i la societat busca camins per exigir-lo", 

defensa el document. Roca, no obstant, ha manifestat la seva convicció 

que el TC "s'alliberarà de les pressions" i reconeixerà la constitucionalitat 

de la Carta catalana. La confluència de tots aquests camins és el 

"rellançament col·lectiu" que Roca ha demanat, i que s'ha de recolzar en 

"àmplies majories polítiques", que serveixin com a exemple per a la 

ciutadania. L'informe, a més, llança una advertència molt lligada a l'actual 

majoria governant a Catalunya. "La unitat pot ser que no siguin tots, 

però sí molts més que majories estrictes i febles sotmeses a la 

contradicció permanent", sosté el document, publicat just al final d'una 

setmana en què el tripartit ha hagut d'esquivar dissensions internes per 

evitar una triple divisió parlamentària. 

 

Per si el seu missatge sonava gaire a defensa de la sociovergència, Roca 

ha matisat que el fi que defensa no és tant una gran coalició, sinó que 

Govern i oposició siguin capaços de posar-se d'acord més sovint, i que la 

unitat no es reservi només per a les situacions "èpiques o d'emergència". 

 

No obstant, qui va ser secretari general de CDC s'ha referit a dos 

moments històrics que el toquen de prop: la transició i, un fet més llunyà 

en el temps, Solidaritat Catalana, un moviment sorgit el 1906 per la unió 

de grups nacionalistes, carlistes i republicans, amb el seu avi, Miquel 

Junyent, com un dels seus impulsors. 



 

Com a exemple que la unitat genera confiança, Amics del País ha elogiat 

el recent editorial conjunt de la premsa catalana perquè, en la seva 

opinió, va ajudar a demostrar que la ciutadania "no es mostra insensible" 

a les expressions unitàries. 

 


