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La tercera onada de consultes informals sobre la independència de 

Catalunya es va saldar ahir amb una participació més baixa que en les 

dues jornades anteriors. Si en la primera (14 de desembre del 2009), va 

anar a votar un 27,6% i en la segona (28 de febrer) ho va fer un 21%, 

ahir la participació no es va quedar en el 20,2%. La consulta d’ahir tenia 

la característica destacada de ser la més nombrosa (podien votar més 

d’1.300.000 catalans de 212 municipis) i s’havia organitzat en 

poblacions més grans, com les capitals de província Lleida i Girona i 13 

capitals de comarca. 

 

Malgrat que els organitzadors es van afanyar a mostrar-se molt satisfets, 

fins i tot de percentatges que no arriben al 10%, com a Lleida, la veritat 

és que l’afluència a aquestes peculiars urnes –algunes eren mòbils i es 

traslladaven d’un lloc a un altre– no va arribar ni molt menys a satisfer 

les expectatives. 

 

En primer lloc, perquè aquesta tercera jornada se celebrava després de la 

no sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre l’Estatut i en ple 

debat sobre les retallades contingudes en la ponència que finalment no 

es va aprovar. Aquest tema no ha produït més participació com a 

expressió de rebuig de l’actuació del TC. 

 

En segon lloc, el fracàs de les expectatives és més gran perquè en 

aquesta onada, al suport explícit mostrat per ERC –el president del 

Parlament i dos consellers republicans van anar a votar–, s’hi va unir el 

de nombrosos dirigents de CiU, que fins ara s’havien mostrat més cauts. 



La proximitat de les eleccions autonòmiques segur que no és aliena a 

aquesta presa de posició, amb què CiU intenta impedir que ERC capitalitzi 

les consultes. Ja veurem si l’opció per la independència figura en el 

programa electoral.  

 


