
No hi ha conseqüències le-
gals. És una consulta no
vinculant. Arenys de Munt
segueix sent una bonica lo-

calitat del Maresme i Catalunya
una singular part més de l’Estat
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a portada

S’ha obert una
esquerda entre
l’estret marc
constitucional i
l’independentisme.
Associacions com
ara Decidim.cat,
Sobirania i Progés 
i la Plataforma pel
Dret a Decidir
agafen impuls 
arran el referèndum
d’Arenys de Munt 
i treballen en més
fronts. L’eix
nacional torna a
estar de moda i els
partits polítics
marquen perfil 

EsquerdesL’estelada trenca el motlle
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espanyol. Però alguna cosa s’ha
mogut ençà del 13 de setembre,
quan un total de 2.671 persones
van votar, per primer cop al Prin-
cipat, a favor de la independència
de Catalunya.

El que és innegable és que el
ritme polític s’ha alterat. La llei de
consultes ha tornat a prendre re-
llevància al Parlament i a Madrid,
els dirigents espanyols –sobretot
els de la dreta– han tornat a exhi-
bir el seu menyspreu cap a uns
ciutadans que, com que no tenen
espai a la Constitució, convoquen
referèndums locals. I és que la
qüestió nacional ha empès les for-
macions parlamentàries cap a un
posicionamet menys ambigu que
l’habitual. Els partits marquen
perfil i les esquerdes doncs, tant al
tripartit com a CiU han guanyat
terreny.

Ara cal veure si els partits po-
lítics consideren que la societat ci-
vil ha enviat un missatge nou que
calgui incorporar a l’agenda polí-
tica. De la mateixa manera que
caldrà valorar si, com diuen les
enquestes, l’independentisme
creix. I, si és així, si la via legal
acompanyarà, o no, processos
com el d’Arenys. 

De moment, una seixantena de
municipis catalans –Berga, Figue-
res, Vic, Argentona, Sant Cugat,
Torelló, Torredembarra i les Bor-
ges Blanques, etc.– ja han expres-
sat la seva voluntat de convocar
iniciatives per a la independència.
Fins i tot Jordi Portabella (ERC)
ha insinuat que donaria suport a
una consulta a Barcelona, cosa
que no descarta Xavier Trias
(CiU), tot i que, com la resta de
convergents, prefereix esperar.

Mentrestant, plataformes com
ara Sobirania i Progrés, Dret a De-
cidir i Decidim.cat, que aplega re-
gidors i alcaldes d’ERC, CiU i al-
gunes EPM –Entesa pel Progrés
Municipal, properes a ICV–, vo-
len crear un full de ruta per a les
consultes seguint l’exemple aren-

yenc. A l’espera que es decideixi
una data definitiva, el més proba-
ble a hores d’ara seria fer dues
tongades de referèndums. La pri-
mera se celebraria al novembre i
aniria destinada a les localitats
que tenen el procés engegat, i la
segona es faria el 6 de desembre
coincidint amb el Dia de la Cons-
titució.

El president de la Generalitat,
José Montilla, va fixar des del pri-
mer moment una postura clara:
respecte per a les consultes inde-
pendentistes i rotund desacord.
Els socialistes catalans, co-
mençant pels d’Arenys, han dei-
xat de banda el debat independen-
tista i s’han centrat a posar l’ac-
cent en l’Estatut.

Discrepàncies
La sintonia entre les forces de
l’arc parlamentari català és inexis-
tent. Ni les que estan a favor de les
consultes, ni els que hi estan en

contra coincideixen en la majoria
dels punts. El viceprimer secretari
del PSC, Miquel Iceta, denuncia a
CANVI que “en un moment en
què el Tribunal Constitucional
s’ha de pronunciar sobre l’Estatut,
la millor manera de fer pinya no és
promovent consultes sobre la
independència”. Iceta, a més,
intensifica el seu discurs en refe-
rir-se a la “deriva radical” del
principal partit de l’oposició, CiU.
“La existència d’independentistes
al nostre país no és nova, el que és
nou és l’independentisme sobtat
que ara mostra  Convergència”. 

Per la seva banda, el secretari
general adjunt de CDC, Felip
Puig, titlla la consulta d’Arenys de
“festa de la democràcia i festa de
la participació”. I és que fins un
41 per cent del cens va acudir a les
urnes el 13 de setembre passat.
Una xifra inferior a la dels aren-
yencs que van votar l’Estaut, com
recorda Iceta, però “significati-
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Iceta denuncia a CANVI que “en un moment en
què el TC s’ha de pronunciar sobre l’Estatut, la
millor manera de fer pinya no és promovent
consultes sobre la independència”

El 96 per cent dels vots emesos a Arenys de Munt van ser a favor del “sí”.
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va”, segons Puig. El dirigent
nacionalista creu que aquestes
consultes “tenen molta trans-
cendència” i explica a CANVI
que després de 30 anys de
col·laboració amb Espanya,
Catalunya se sent incompresa. “El
nostre full de ruta és innegable.
Durant els anys de Govern de CiU
vam haver de passar una etapa de
responsabilitat per consolidar la
democràcia a Espanya i la seva
integració a Europa”, però ara la
democràcia i Europa són el marc
on ubiquem els nostres objectius.
I hem de treballar perquè el dia de
demà poguem decidir el nostre
futur”, conclou el portaveu de
Convergència i Unió. 

ERC és l’altra formació que
intenta obtenir rèdit a costa del
referèndum d’Arenys. Els republi-
cans han assegurat que la consulta
que hi va haver al Maresme no
serà l’última i que treballaran des
dels municipis per impulsar
referèndums. Sobre la manifesta-
ció de la Falange, la portaveu par-
lamentària d’ERC, Anna Simó,
creu que cal obviar els provoca-
dors que busquen confrontació,

aïllar-los, fer un cordó sanitari i de
menyspreu. “Ells representen
l’extrem d’un patriotisme oposat
al nostre: agressiu, dominador,
intolerant, burocràtic”, conclou la
portaveu d’Esquerra.

Comprensió, però distància.
Aquesta serà la postura dels eco-
socialistes, que aposten per la via
estatutària i relativitzen el debat
que ha sorgit arran de la consulta
d’Arenys. “Sempre hem dit que

Catalunya hauria de poder decidir
quina vinculació vol amb
Espanya, però segons les nostres
enquestes, l’opció més preferible
és la federal: més capacitat de
decidir a Catalunya sense trencar
amb l’Estat espanyol”, explica a
CANVI la portaveu d’ICV, Dolors
Camats. “Gràcies a l’Estatut de
Catalunya, l’Estat espanyol és
avui més federalista, atès que els
altres estatuts autonòmics inspi-
rats en el nostre han impulsat més
autogovern per a les regions.” La
portaveu ecosocialista, malgrat la
posició distant d’ICV en la qües-
tió independentista, assegura que
hauria votat que sí al referèndum
d’Arenys. “Suposo que m’hauria
deixat portar per l’exitació i
l’eufòria d’un dia tan emotiu i
hauria anat a votar que ‘sí’.

Els que no haguessin votat ni
pel ‘sí’ ni per res són els dirigents
populars catalans. La portaveu del
PP al Parlament, Dolors Mont-
serrat, recorda que “existeixen
unes normes que cal complir, i el
tripartit se les salta alegrement”. 

Llei de consultes
El Projecte de llei de consultes
populars per via de referèndum de
Catalunya ja ha superat el seu pri-
mer tràmit parlamentari, tot i les
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a portada
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UN EMBRIÓ INTEL·LIGENT

El referèndum d’Arenys de Munt no és

cap idea espontània. És un pla estudiat.

Una jugada mestra capaç de preveure

les reaccions de les parts implicades.

Josep Manel Ximenis, regidor de la CUP

i president del Moviment Arenyenc per

l’Autodeterminacío explica a CANVI com

es va gestar l’embrió de la consulta in-

dependentista més mediàtica de la

història. “Era una idea que uns quants

companys, encara fora de la CUP, tení-

em des de feia temps. Quan hi va haver

la manifestació a Brussel·les a càrrec de

la plataforma Deumil.cat vam començar

a sentir que era el moment.” Ximenis re-

vela que aleshores ell i els seus com-

panys van demanar entrar a la CUP amb

aquesta proposta. “De seguida em van

nomenar cap de llista i, com a regidor,

quan va sorgir la proposta de l’ILP vam

aprofitar-ho per fer la moció, una mica

maquillada perquè alguns es pensaven

que només demanàvem suport per a la

iniciativa popular”. Arran de la polèmica

sobre l’Estatut i el Tribunal Constitucio-

nal, Ximenis va considerar oportú tirar

endavant el referèndum i va obtenir res-

sò a El Punt. “En aquell moment l’alcal-

de i la resta de membres del consistori

es van adonar que havien aprovat la pos-

sibilitat de fer consultes com la que pro-

posàvem”. Quant a les reaccions de l’Es-

tat, Ximenis diu que “volíem que respon-

gués o que fins i tot s’arribés a il·legalit-

zar. No pensàvem, però, que ho fes tan

malament, portant un advocat falangista

i que no ens ho prohibissin. De la matei-

xa manera que comptàvem que les pla-

taformes sobiranistes ho extrapolessin”.

Aquest arenyenc serà famós per ser el primer català a votar a favor de l’autodeterminació.
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esmenes a la totalitat del Partit
Popular Català i el Grup Mixt. El
conseller de Governació i Admi-
nistracions Públiques, Jordi
Ausàs, va remarcar dies després
de la consulta d’Arenys que la
norma concreta l’expressió del
dret a decidir per part de la ciuta-
dania. Així, les consultes tindran
dos àmbits, el català i el munici-
pal, i les podran proposar el
Govern català, els diputats, els
grups parlamentaris, els municipis
o la ciutadania, amb un 3 per cent
de signatures favorables de la
població. Ara bé, un cop aprovada
pel Parlament, l’Estat espanyol
haurà d’autoritzar el referèndum,
cosa que sempre xocarà amb el
marc constitucional.

Segons el president del Cercle
d’Estudis Sobiranistes (CES),
López Tena, la consulta que es va
fer el diumenge 13 de setembre a
Arenys es podria fer a tot el país
fent ús de la Llei de consultes
populars, sempre que es plantegi
com una reforma de la
Constitució Espanyola o de
l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Per a López Tena, la
pregunta podria ser: “Vostè vol
que es reformin les lleis necessà-
ries o la constitució per tal que
sigui un estat independent,
democràtic i social integrat a la
UE?”. Ara bé, l’exvocal del
Consell General del Poder
Judicial (CGPJ) ha volgut aclarir
que la consulta requeriria, legal-
ment, l’autorització de l’estat.

El principal partit de l’oposi-
ció no està d’acord amb l’orienta-
ció de la llei. El líder de CiU,
Artur Mas, no ha tardat a acusar
Esquerra de doblegar-se als inte-
ressos dels socialistes, en tramitar
una llei de consultes per la via de
referèndums que implica l’autorit-
zació de l’Estat. La portaveu
d’Esquerra al Parlament, Anna
Simó, ha contestat a Mas afirmant
que “l’autorització dels referèn-
dums per part de l’Estat es va

introduir en l’article 122 de
l’Estatut que ell va pactar amb
Zapatero”. Aquesta és l’opinió
expressada per Simó, que ha qua-
lificat la llei de consultes populars
com una llei de força que poc a
poc portarà Catalunya i Espanya
del “xoc jurídic al un xoc de legi-
timats”.  En aquest mateix sentit,
el secretari adjunt de CDC, Felip
Puig, ha explicat a CANVI que la
llei “està mal plantejada, perquè
queda subordinat a la decisió de
Madrid” i aposta per consultes no
vinculants però que es puguin
promoure directament des del
Parlament.

Camats ha deixat clar que la
llei “no ha d’aixecar falses expec-
tatives” i que, de moment, l’esbo-
rrany no deixa gaire marge per
celebrar consultes com les

d’Arenys si han de ser vinculants.
Per a ICV la futura llei pot aju-

dar el país per preguntar coses
com ara si “els ciutadans veuen bé
que es donin diners públics a les
escoles que separen els nens i les
nenes, no qüestions limitades
competencialment”, però que la
qüestió independentista no pros-
perarà si abans no es modifica la
Constitució Espanyola. Tot i que
Camats admet que “amb les majo-
ries que hi ha al Congrés és possi-
ble que anem cap enrere”.

Aquest és el panorama.
Posicions allunyades fins i tot
entre els partits nacionalistes.
Manca de consens. Mentrestant,
les associacions idependentistes
segueixen treballant en l’esquerda
que s’ha obert, a l’ombra del
Parlament.                                  
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a portada

Tena explica que la consulta d’Arenys  es
podria fer a tot el país fent ús de la Llei de
consultes populars, sempre que es
plantegi com una reforma de la Constitució

El president del CES va estar present en l’acte d’Arenys.
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a debat
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Complitats internacionals. És bo
que a poc a poc es vagi estenent
l’esperit d’Arenys de Munt a la
resta de municipis catalans. Se-
gurament aviat tornarem a veure
iniciatives semblants. I encara
serà millor si hi és la Falange, ja
que això ens farà guanyar com-
plititats en l’àmbit internacional.
En cap lloc estan ben vistos els
símbols feixistes i sumaríem
simpaties. És impensable avui
en dia qualsevol procés com el

que abanderem sense el suport
dels EUA i, en el nostre cas,
també de la Unió Europea. Tard
o d’hora a fora s’adonaran que a
Catalunya hi ha molta gent –ma-
joria o no– que es mou al vol-
tant de la independència. Aquest
és el primer pas.  

Gran transcendència. La valora-
ció del resultat del referèndum és
més que positiva: transcendent.
El que havia de ser un gest sense
cap vinculació política ni jurídi-
ca, ha esdevingut un autèntica
sotraguejada a l’estat espanyol,
d’una dimensió política incom-
mensurable. Fins a tal punt que
s’ha desemmascarat tot sol, legi-
timant el feixisme i intentant
prohibir la consulta democràtica.
Però, d’altra banda, també s’han
obert portes mentals, s’ha fet un
pas a l’altre costat de la por.
Hem après a dir prou. Prou a
l’insult, prou a l’espoli econò-
mic. Prou a la farsa de l’Estatut i
d’una democràcia imposada amb
pistoles i cops d’estat. Ara el fu-
tur és nostre, perquè hem posat la
primera gran pedra de la catedral
de la llibertat.                           

Majoria. El resultat del referèn-
dum és una mostra que si oferei-
xes a la gent una possibilitat ben
clara “sí o no a la independència”,
la majoria, jo crec que arreu de
Catalunya, votarien que sí. I això
inclou nouvinguts, persones de fa-
mílies castellanoparlants... la Cata-
lunya real que la dreta sempre re-

clama per a ella. Pel que fa a les
conseqüències que pot tenir per a
l’independentisme, pot ser un foc
d’encenalls i aquí s’acaba tot o pot
ser l’inici d’un procés de votació
que poc a poc s’estengui arreu del
país. Al cap i a la fi, l’opinió de la
gent és el que realment compta, i
no tant si el vot té validesa legal o
no. I si s’escampa arreu del país,
tindrem com a mínim una imatge
completament diferent de Catalun-
ya de la que s’ha tingut fins ara.  

Què en pensa del resultat del referèndum
d’Arenys i com veu que proliferin altres
consultes per la independència al país?

Enric Canela
President de la plataforma
Deumil.cat

Jordi Bilbeny
Escriptor i historiador

Matthew tree
Escriptor

“És imprescindible
comptar amb les
complicitats dels EUA
li de la Unió Europea”

“El futur és nostre,
hem posat la primera
pedra de la catedral
de la llibertat”

“Si el procés 
s’escampa arreu del
país tindrem una nova
imatge de Catalunya”

CANVI pregunta a sis
personalitats de diferents

àmbits de la societat
catalana i properes a

l’objectiu de la consulta
independentista d’Arenys

de Munt com veuen
aquests tipus d’iniciatives

sobiranistes
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Consciència creixent. Hauria votat
que sí. Penso que és molt signifi-
catiu que això succeeixi. A partir
d’ara, els catalans aniran desper-
tant la consciència a favor de la in-
dependència d’una Catalunya con-
federada amb Espanya, però lliure
dintre Europa. Serà un procés lent,
però crec que és un primer pas
d’allò més positiu. Ara, és inimagi-
nable un procés per la independèn-
cia sense la complicitat de les for-
ces polítiques catalanes. I ho tin-

drem complicat atesa la històrica
animadversió del govern espanyol
amb qualsevol forma de sobirania
de Catalunya. Tant de bo d’aquí
uns anys ens referim al referèndum
d’Arenys de Munt com un fet
històric que va significar el preludi
d’una independència.                    

300 anys sense avenços. Si fos
arenyenca el meu vot hauria estat
un sí rotund. En primer lloc, pen-
so que un poble ha de poder de-
manar els drets i les llibertats
que consideri oportunes. I en se-
gon lloc, trobo inacceptable que
es permeti la coacció a la lliber-
tat de la gent com va fer la Falan-
ge. Dit això, el govern espanyol
hauria de tenir més clares les co-
ses. I cal que els tres partits del
català es posin d’acord. Potser si
Espanya, com ens va prometre el
president Zapatero fa un temps,
tingués una sensibilitat plurina-
cional no s’hauria arribat a
aquest nivell de disconformitat i
de frustació a Catalunya. Però al
final tot sembla intocable i Es-
panya, després de 300 anys, se-
gueix igual d’inamovible.          

República federalista.M’hauria
abstingut. Hauria anat a votar, exer-
cint el meu dret, però ho hauria fet
en blanc. I no pas perquè no m’es-
timi prou Catalalunya. He donat
molts anys de la meva joventut per
tenir un país lliure, d’homes i do-
nes lliures. I he lluitat al front per

una Catalunya republicana dins
d’un estat federal. I és aquest el sis-
tema de govern que crec més esta-
ble, més just i més viable. No po-
dem oblidar que a Catalunya hi ha
molta gent que no és nacionalista. I
que l’independentisme, que respec-
to, genera rebuig i fins i tot odi a la
resta de l’Estat. Mentre volguem
ser independents no ens treurem
del damunt la pesada llosa d’Es-
panya. És a dir, perpetuarem la
confrontació.  

Jaume Sobrequés 
Historiador i president de la
Universitat Catalana d’Estiu

Montserral Carulla
Actriu

Enric Pubill
President de l’Associació
d’expresos polítics del franquisme

“Tant de bo d’aquí uns
anys considerem el
referèndum d’Arenys
com un fet històric”

“És inacceptable que
es permeti la coacció
a la llibertat d’expresió,
com va fer la Falange”

“He lluitat per tenir
un país lliure, per
una Catalalunya
republicana”
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