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Via Catalana Cop d'efecte a Europa
Independència L'independentisme esdevé transversal

Esquerra (Marta Rovira) En l'albada de la llibertat
Entrevista Josep Vila, secretari d'Organització i d'Actes i Campanyes d'ERCSolsonès

CONSTRUIM UN NOU PAÍS
SOCIALMENT JUST, LLIURE I AMB DIGNITAT

La Via Catalana de l'11 de Se
tembre de 2013 ha estat la res
posta de dignitat d'un país que
reclama la independència, sent un
apoteòsic exemple de civisme,
sense ni un retret ni un mal gest,
de tarannà absolutament pacífic,

festiu, integrador i democràtic. Un
país que s'ha ofert lleialment i ha
estat reiteradament rebutjat, i que
és capaç d'omplir 400km d'il∙lu
sions mobilitzant 1,6 milions de
persones per fer una cadena hu
mana per la independència.

La Via Catalana demostra amb
fermesa que la mobilització es
manté i creix en força, maduresa i
intel∙ligència, consolidant un espe
rit escrupulosament positiu, no en
contra d'Espanya, sinó a favor de
la construcció d'un nou Estat.

Via Catalana en el seu pas per davant del Parlament, Parc de la Ciutadella. Al fons, l'Arc de Triomf. Font: Txema Gerardo/ANC.



El corresponsal de The New
York Times analitzava que «un
any després, he vist que la gent
continua il∙lusionada pel projec
te. Però encara no sabem com
prendrà forma això».

AlJazira, per la seva banda,
destacava que «realment hi ha
molta agitació avui a la ciutat.
Catalunya sempre ha estat un
dels motors econòmics d'Espa
nya, fins i tot amb la recessió.
[...] Això va d'un poble que vol
decidir el seu futur a Europa».

També se'n feia ressò el The
Guardian, que entrevistava els
assistents a la cadena i oferia,
en català, un espai al seu web
per enviarhi fotografies de l'es
deveniment: «Participeu a la ca

dena humana de la Diada? En
vieunos les vostres imatges i
vídeos».

La BBC va fer cobertura de
la Via Catalana des del Camp
Nou fins a la Sagrada Família, i
subratllava: «Mas ha dit que no
vol una separació traumàtica
d'Espanya. Però ha admès que
el govern d'Espanya no ha mos
trat fins ara cap interès perquè
se celebri un referèndum».

El diari nordamericà The
Wall Street Journal destacava
que «els independentistes s'en
fronten a una tasca titànica». El
francès Le Figaro: «Els catalans
desafien Madrid: és el poble qui
guanya la partida». I el presti
giós Financial Times alertava

d'una crisi constitucional a Es
panya sota el modest titular «La
qüestió catalana».
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Via Catalana

Cop d'efecte a Europa:
El procés s'internacionalitza i pren alçada

La Via Catalana internacionalitza novament i amb
més força el procés sobiranista de Catalunya
d'ençà l'11 de Setembre de l'any passat, i la
premsa internacional també se'n fa ressò.

Més de 200 corresponsals acreditats de dife
rents mitjans de comunicació d'arreu del món in
formen de la cadena humana potenciant així la
visió del carrer i mostrant el nostre anhel.

Juanjo Puigcorbé, actor: «Catalunya està en una situació desesperada, asfixiada econòmicament i em
manillada. L'única opció és la independència».

Dyango, cantant: «M'he sentit espanyol durant tota la meva vida però curiosament ara em sento més
català que espanyol, i per això vaig a la festa [al Concert per la Llibertat]».

Risto Mejide, publicista: «Avui m'he comprat unes VamCats [vambes amb l'estelada] amb la sana i sin
cera intenció d'unirme aquest dimecres a la Via Catalana».

Pep Guardiola, entrenador del Bayern de Munic: «Aquí teniu un vot més per la independència».

Andreu Buenafuente, presentador: «Catalunya serà el que vulgui ser, no el que li "deixin" ser».

Montserrat Nebrera, exdiputada del PP: «Per tal que s’assabentin els que sempre creuen que m'amago,
o que no parlo clar, jo, que no volia marxar, així no m’hi vull quedar».

El dret a decidir també recull un ampli suport, com és el cas de Vicente del Bosque, seleccionador es
panyol: «Els catalans estan en el seu dret de defensar la independència. És la llibertat que cada poble
té per decidir el seu futur».

Independència

L'independentisme esdevé transversal
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Marta Rovira, Secretària General d'ERC. Publicat a El Punt Avui (14/09/2013).

La mobilització que aquest
país va viure l'11 de Setembre del
2013 passarà als annals de la
història. La Via Catalana per la In
dependència va ser el clam d'un
poble que vol viure en llibertat, que
vol decidir el seu futur, que anhela
ser un poble amb un estat al seu
servei, un estat amb tots els ets i
uts, com Dinamarca, Holanda, Suè
cia... Un estat al servei de l'econo
mia productiva, socialment just, al
servei de la ciutadania, pròsper i
sobretot que resolgui problemes
en lloc de crearlos.

La participació en la Via Cata
lana és el termòmetre que indica
la voluntat i determinació de la ciu
tadania, d'uns homes i dones als
quals ja no alimenten molles, que
diria Ovidi Montllor. Aquest procés
que hem engegat entre tots no té
marxa enrere i no la té perquè el
seu protagonista és la societat ci
vil, motor i artífex d'aquest canvi.
Catalunya s'ha posicionat al mapa
del món: les imatges de la Via Ca
talana han tingut un ressò interna
cional molt ampli. Ho tenim més
bé que mai per guanyar la llibertat.
Ara bé, ens l'hem de guanyar.

Dimecres va ser un mar
d'emocions, d'orgull, de joia, de
dignitat, de festa cívica i determi
nació, d'un poble en moviment que
es vol emancipar. Però no ens po
dem adormir, no ho tenim fet. Per
què ens ho posaran difícil, ens
temptaran un cop i un altre, ens
voldran fer passar amb raons, ens
voldran fer esperar, ens voldran
desanimar anunciantnos les deu
plagues bíbliques si continuem en
davant.

El mandat de les eleccions de
novembre del 2012 és inapel∙la
ble. Els catalans volem votar i així
ho ratifiquen les enquestes amb
tota nitidesa i així ho demostra
aquesta societat que és capaç de
fer el que va fer dimecres, evidenci
ant la seva extraordinària vitalitat.
Potser no som encara prou consci
ents de la magnitud de la mobilit
zació de la Diada del 2013.
Pensem per un moment en la seva

singularitat internacional. Hi ha cap
altra societat al món que faci el
que l'11 de Setembre de 2013
vam fer els catalans? Quan el Mi
nistre de l'Interior espanyol la
menysprea demostra fins a quin
punt no és que no entenguin res,
és que no ho volen entendre.

Els catalans volem votar. El
compromís públic és que abans de
final d'any anunciarem al món la
data i la pregunta. I aquí no s'hi va
len trampes ni jocs
de mans. La data,
propera, és a dir, du
rant el 2014. La
pregunta ha de ser
una i única, concisa,
clara, específica i
que es pugui res
pondre amb un “sí”
o un “no” davant la
voluntat de ser un
nou estat a Europa.
Els catalans han de poder votar el
2014 per expressar la seva volun
tat sobirana, sigui en el sentit que
sigui tots estem cridats a votar, els
del “sí” i els del “no”. Fins i tot
aquells que no volen que es voti ni
deixar votar ningú. Aquest país
nostre està cohesionat, la divisió i
enfrontament social que l'espanyo
lisme i l'Estat propugnen ha fra
cassat. Perquè en aquest país hi
ha una àmplia majoria demòcrata
que vol votar, mentre que el govern
espanyol vol impedir de totes totes
que els catalans puguem decidir
lliurement; el somni de la immensa
majoria dels catalans esdevé el
malson de Madrid i d'aquells sec
tors i classes dirigents que a l'em
para del Madrid i d'un statu quo
han viscut molt bé tots aquests
anys.

Per això, allò que Londres i
Escòcia, o el Quebec i Ottawa po
den acordar, aquí sembla una qui
mera. Què més voldríem els
catalans que poder acordar una
consulta amb Madrid com escoce
sos o quebequesos! Malgrat totes
les evidències, hi ha qui insisteix
en aquest discurs de responsabilit
zar el govern català o els catalans

de no dialogar i pactar, quan un dia
rere l'altre des de Madrid arriben
negatives categòriques a pactar
una consulta. L'Estat, a través dels
seus representants, ha deixat clar,
del dret i del revés, que no en vo
len ni sentir a parlar. D'altra banda,
tots coneixem els efectes del dià
leg amb els governs espanyols de
torn, sempre prestos a menystenir
la voluntat catalana, malgrat que,
per exemple, un conegut president

espanyol repetís que
respectaria la deci
sió del Parlament de
Catalunya. Ja sabem
com va acabar tot
plegat. Totes les ini
ciatives de pacte i
diàleg acaben en un
monòleg del TC, un
òrgan que ja sabem
com les gasta i que
és integrat per un

grup de persones nomenades a dit
pel PP i el PSOE i que a dia d'avui
presideix un senyor que militava al
PP fins fa quatre dies i que es va
significar per afirmacions despecti
ves contra els catalans.

La mobilització del dimecres
passat va ser un altaveu impres
sionant al món, una declaració
d'intencions davant el govern es
panyol. I també, i això no és menys
important, un advertiment Catalu
nya endins de quina és la voluntat
dels catalans. Per això, no tinc cap
dubte que el govern de Catalunya
convocarà una consulta el 2014 sí
o sí.

Aquest és l'únic escenari que
ens plantegem en aquest moment,
aquest és l'escenari pel qual hem
de bregar, aquest és l'escenari que
genera més consens i l'escenari
que ha de permetre als catalans
decidir lliurement el seu futur. Fem
ho possible, no afeblim la posició
present amb hipòtesis futures. En
l'albada de la llibertat no s'hi valen
dubtes, aquest moment històric
demana seny i coratge i determi
nació al servei del poble de Catalu
nya. L'any 2014, a votar per la
llibertat!

“Aquest moment
històric demana
seny i coratge i
determinació al
servei del poble
de Catalunya”

En l'albada de la llibertat
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Fa molts anys que estàs vinculat
a ERC. Què et va impulsar a fer
te'n militant?
La meva família ja tenia, de tradi
ció, la tendència de centreesquer
ra i republicana. El meu pare era
republicà, de la idea de la casa i
l'hortet.

Com va ser la primera vegada que
et presentaves a les eleccions?
Van ser les primeres, vam fer les
llistes i ens vam fer militants. Era
l'any 1987 i vam obtenir 2 regidors
per Solsona, el Josep Vilaseca i jo.

D'aquells primers resultats als ac
tuals, ERC no ha parat de créixer,
sobretot a la comarca del Sol
sonès. Com s'ha aconseguit a
quest canvi?
A base de treballar i de molt d'es
forç. Ens hem ofert sempre com a
una alternativa, un canvi. Però la

primera representació a la comar
ca no vam ser nosaltres, ERC del
Solsonès va obtenir el primer regi
dor a la Coma i la Pedra, l'any
1983.

En els darrers anys també ha
crescut molt l'independentisme.
Si no hagués sigut per la tossu
deria de Madrid de no voler saber
res de nosaltres... Cada cop que
parla algú de Madrid es fan 4 o 5
independentistes.

Quin ha estat el millor moment
per a tu en tots aquests anys de
carrera política?
L'entrada i sortida de regidor a
l'Ajuntament; i la presidència de la
secció local i comarcal.

I el pitjor?
Quan ens vam quedar sense regi
dors a l'Ajuntament, el 1991; hi va

La frase: «El pensament català rebrota sempre i sobreviu als seus il∙lusos
enterradors», Francesc Pujols

Josep Vila
En Pep Vila és Secretari d'Organització i d'Actes i Campanyes d'ERC
del Solsonès, on hi milita des de l'any 1987.

Edat: 65 anys.
Professió: Delineant projectista.
Aficions: El cinema, l'esport i sobretot el bàsquet.
Una cita: «No es pot dir mai "d'aquesta aigua no en beuré"».

Pere Bosch: En els propers dies, al #Parlament han de
passar coses importants. I no n'hi ha prou amb retòrica,
que el país necessita solucions ja.

Alfred Bosch: Dius que el rei ha d'arbitrar una 2a transició,
@pere_navarro. Però abans o després de l'abdicació que li
vas exigir?

Tom Burridge (BBC): A Barcelona costa veure la tradicional
bandera de Catalunya. Són àmpliament superades per les
independentistes, amb triangle blau i una estrella.

haver molt d'enrenou.

On feieu en aquell temps les reu
nions d'ERC?
Abans féiem les reunions al bar el
Trabucaire, l'any 1987; qui es mo
via més per fer la candidatura era
el Ramon Colell. Després les féiem
a la rebotiga de Cal Barniol, i més
endavant a casa de Cal Bromes,
fins que vam anar a on som ara.

Com valores el lideratge d'Oriol
Junqueras al capdavant d'Esquer
ra Republicana?
Li ha donat un impuls! El Junque
ras és una persona molt sàvia, i
és molt assenyat. A més, un repu
blicà que és alcalde d'un municipi
de l'àrea metropolitana de Barcelo
na... Això sol ja diu alguna cosa a
favor d'ell. És conseqüent i no en
ganya a ningú, el que ell diu va a
missa. En això és una persona
molt coherent.

Creus que tenim la independència
a tocar?
Que més voldria jo. Sóc molt pes
simista. A Europa fan la puta i la
ramoneta; la UE diu que això és un
problema intern, i no sé si ens en
sortirem.

Vist al Twitter Segueixnos! @ERC_Solsones




