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La sintonia que CDC i Esquerra van exhibir en plena onada de consultes 

sobiranistes a Catalunya s'ha dinamitat a l'hora dels fets. Tots dos 

partits han estat incapaços de posar-se d'acord per pactar la llei de 

consultes populars, que, si no hi ha canvis, tirarà endavant sense el 

suport de CiU, perquè considera que la conselleria del republicà Jordi 

Ausàs no ha aprofitat totes les escletxes que permet l'Estatut per 

elaborar una llei ambiciosa. 

 

Un no ben difícil d'explicar per a CiU, que és conscient que fora de 

Catalunya la llei es presentarà com un desafiament a l'Estat espanyol i 

amb la qual, de portes endins, Esquerra pretén recuperar part de 

l'electorat que, segons les enquestes, amenaça de quedar-se a casa, 

optar per Convergència o tastar noves candidatures independentistes. 

 

L'autorització de l'Estat 

Els nacionalistes, que asseguren que gran part dels participants en les 

consultes del 13 de desembre eren votants seus, temen que el seu 

rebuig no s'entengui, entre altres coses perquè tot plegat acabarà amb 

una votació al Parlament -entre febrer i març- en què el no de la 

federació s'afegirà al del PP, encara que per motius oposats. "La població 

haurà d'adonar-se algun dia de l'engany d'ERC amb aquesta llei, quan 

toqui fer un referèndum però no es pugui fer perquè l'Estat no hi dóna 

permís", apunta la diputada de CiU Dolors Batalla, que acusa ERC de 

"rendir-se davant el PSC". 



 

La llei, que es votarà dimecres en comissió, dóna a l'Estat l'última paraula 

per autoritzar un referèndum, i és aquest punt el que genera la màxima 

controvèrsia. D'una banda, els impulsors del text asseguren que és 

l'única manera possible de tirar endavant la llei dins del marc 

constitucional. D'una altra, CiU manté que es pot evitar el filtre estatal 

amb la creació de la figura de la consulta ciutadana, amb un registre 

gestionat per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en lloc del 

cens. Aquest argument no serveix als republicans, que apunten que 

l'actitud dels nacionalistes "amaga la manca de voluntat de CiU 

d'impulsar un referèndum i de confrontar-se amb l'Estat". 

 

Si per a CiU la norma és insuficient, Esquerra en fa bandera en el tram 

final de la legislatura, quan tocarà passar l'examen dels electors. Després 

de carregar contra la formació que lidera Artur Mas, perquè "perd una 

oportunitat per avançar en el dret a decidir", Ausàs va reiterar ahir que 

"és la llei més ambiciosa" dins del marc legal actual i va recordar als 

nacionalistes que "les plataformes sobiranistes donen suport a la llei". 

 

CiU es posiciona sobre la llei de consultes l'endemà de presentar la nova 

imatge corporativa, en què destaca un vídeo patriòtic a l'estil Braveheart 

amb què es vol transmetre la intenció d'aplegar sota la bandera de la 

catalanitat -i amb estelades- el màxim nombre de ciutadans. Aquesta 

aspiració de majoria passa també per l'espectre sobiranista, d'aquí que 

ahir el director de campanya de la federació nacionalista, David Madí, 

aprofités l'avinentesa per deixar clar que "CDC és el gran partit 

sobiranista en termes sociològics". Admetent que a Convergència 

l'horitzó de la independència no és compartit per tothom, va remarcar 

que és majoritari entre els responsables de l'actual direcció. 



 

Suposat independentisme 

L'ambigüitat que s'atribueix a CDC -el mateix Francesc Homs s'hi ha 

referit últimament- és justament una de les armes amb què les files 

convergents pretenen eixamplar l'electorat i sumar una majoria que 

trenqui el tripartit, que Madí dóna per fet si l'aritmètica ho permet a PSC, 

ERC i ICV. Però no hi ha ambigüitat en l'intent de captar els votants 

d'Esquerra descontents amb la presència del partit que dirigeix Joan 

Puigcercós en el govern de José Montilla i, a manera d'opa, Madí va 

manifestar en una entrevista a Catalunya Informació que "sorprèn que 

des d'un suposat independentisme es faci president algú que forma part 

del sucursalisme espanyol". 

 


