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Una dita popular proclama que l'alegria dura poc a la casa del pobre. No 

deu ser la frase més afortunada per al cas, però és possible que ahir fos 

la sensació de més d'un dels prop de 200.000 ciutadans que diumenge 

van participar en el referèndum sobre la independència de Catalunya, que 

van convocar i organitzar simultàniament en 167 municipis comissions 

locals impulsades per 15.000 voluntaris d'un espectre polític transversal. 

 

I és que certes diferències organitzatives i retrets personals que hi havia 

latents entre els dirigents de la plataforma Osona Decideix i la 

Coordinadora per la Consulta sobre la Independència, d'àmbit nacional, 

que els havien dut a organitzar-se separadament, van ressorgir 

explosivament just l'endemà de la celebració d'una iniciativa participativa 

popular sense precedents, que ha seguit l'estela pionera d'Arenys de 

Munt i que ha tornat a despertar un gran interès sobre les aspiracions 

nacionals catalanes en l'àmbit internacional. 

 



El director executiu d'Osona Decideix, Alfons López Tena, va destapar 

ahir la caixa dels trons amb diverses declaracions als mitjans. La mateixa 

nit de diumenge, al quarter general del Seminari de Vic, ja criticava la 

coordinadora nacional per "donar dades falses" sobre la participació a la 

comarca d'Osona, que ells no els havien facilitat, però ahir va acusar-los 

de "fer malament" la seva feina i els va retreure uns índexs de 

participació insuficients, per un model mal organitzat. "No estem 

disposats a deixar que ens incloguin en un magma mal organitzat, mal 

plantejat i fet des del sectarisme", va dir el cap d'Osona Decideix. 

 

"Quan la feina es fa bé, els resultats són bons. Quan la feina no es fa bé, 

els resultats són dolents", va afirmar López Tena, que es va vantar del 

41,7% de participació aconseguit a Osona, notablement superior al 

27,4% del conjunt del país, sense esmentar en cap moment el 

component sociològic nacionalista de la comarca. 

 

De fet, la polèmica arrenca de les dissensions que van sorgir a primers 

d'octubre entre els organitzadors de les consultes pel relleu que hi 

havien de tenir les diferents plataformes i els alcaldes i regidors del 

moviment transversal Decidim.cat. Tena i Òmnium Cultural -entitat de la 

qual és directiu- es van desvincular de la coordinació nacional i es van 

centrar en l'operatiu d'Osona. En un article a l'AVUI, Tena va qualificar de 

"tòxiques" algunes de les plataformes. 

 

Ahir Tena també va acusar l'alcalde d'Arenys de Munt, Carles Móra, i el 

diputat d'ERC Uriel Bertran, que són el portaveu i el responsable de 

campanya de la Coordinadora, de voler utilitzar personalment l'impuls de 

les consultes com una plataforma política i electoral. Tant Móra com 

Bertran van lamentar els comentaris "injustos" de Tena i van demanar 



que no s'espatlli l'esforç col·lectiu per polèmiques personals. La 

Coordinadora, a través d'un comunicat, va convidar el responsable 

d'Osona Decideix a "treballar de manera unitària per enfortir el moviment 

de la consulta sobre la independència". També va negar que "tingui cap 

intenció de constituir-se en partit" i va reafirmar la "voluntat de 

continuar amb la tasca de suport a les comissions locals" que promoguin 

la consulta. 

 

En el que tant López Tena com Bertran van coincidir és a desmarcar-se 

de la iniciativa "personal" de Móra de demanar la convocatòria d'un 

referèndum oficial. Ahir l'alcalde d'Arenys de Munt, amb alguns dirigents i 

col·laboradors de la Coordinadora, va presentar al Parlament una 

proposta per iniciar la tramitació d'una iniciativa legislativa popular (ILP) 

per demanar la convocatòria d'un referèndum oficial d'autodeterminació 

a Catalunya el 25 d'abril, el dia que hi ha prevista la tercera onada de 

consultes. "Si el teixit civil, sense mitjans, ha mobilitzat 200.000 

persones, les institucions poden fer-lo", afirma Móra, que sosté que "cal 

que l'ambient no es refredi". 

 

Móra, que es confessa pròxim al Reagrupament de Joan Carretero, admet 

que impulsa una alternativa electoral sobiranista unitària, que hauria 

d'incloure "des de CiU a la CUP". Bertran també se'n desmarca. "Això és 

el mateix que va proposar Carretero", diu el diputat d'ERC. 

 


