
Desperta! vol endegar una 
consulta com la d’Arenys 

Alguns dels impulsors de la iniciativa FÈLIX

// RedAcció

L’Associació Cultural 
Desperta!, poc coneguda a la 
ciutat tot i que recentment 
va organitzar la mostra de 
cançó d’autor Ateveu, és l’or-
ganitzadora de la consulta 
popular a Vilanova i la Geltrú 
a favor de la independència 
de Catalunya. L’enquesta, si-
milar a la d’Arenys de Munt, 
s’intenta que es faci a més de 
60 municipis d’una manera 
simultània i es podria cele-
brar el 13 de desembre. En 
principi es parlava del 6 de 
desembre, dia de la Constitu-
ció espanyola. El moviment 
Decidim.cat de càrrecs elec-
tes a favor del dret a decidir 
convocarà els alcaldes i regi-
dors adherits, el 3 d’octubre, 
per coordinar les consultes 
populars. 

Josep Maria Domènech, 
portaveu a la ciutat de Des-
perta!, acompanyat pel re-
gidor de la CUP d’Arenys de 
Munt, Josep Manel Ximenis, 

El referèndum 
independentista     
es podria celebrar  
el 13 de desembre

i els vilanovins Ramon López 
i Marta Ribé, van explicar di-
marts al Foment Vilanoví la 
seva posició. S’ha de fer un 
pas endavant. Els ciuta-
dans van per davant dels 
polítics, va assenyalar el 
portaveu. 

I es va referir al darrer 
ple municipal tot dient que 
se’ns va voler ridiculit-
zar. Per als membres de 
l’Ajuntament, que feien 
cares llargues, és perillós 
que la gent doni la seva 
opinió.

Domènech va afegir que 
ens oferim per iniciar un 
procés amb les reunions 
que siguin necessàries per 

buscar complicitats entre 
els ciutadans i partits po-
lítics. No organitzem un 
referèndum. Volem crear 
una plataforma per tirar 
endavant tot això. El porta-
veu de Desperta! va assegurar 
que no ens posem terminis 
ni dates concretes. 

Josep Manuel Ximenis, 
que és president del MAPA 
(Moviment Arenyenc per 
l’Autodeterminació), que va 
explicar la seva experiència a 
Arenys de Munt, va argumen-
tar que el més important és 
obrir les portes a tothom. 
Es tracta d’un exercici de 
democràcia pura.

De la consulta feta a 

Arenys de Munt, Ximenis va 
destacar el moviment ciu-
tadà voluntari i la feina 
immensa que es va fer en 
cada racó del municipi.

El vilanoví Ramon López, 
membre de l’ADEG, va indi-
car que la consulta que es 
podria fer a la capital del 
Garraf no té res a veure 
amb la d’Arenys de Munt. 
És un repte difícil. Han de 
col·laborar els diferents 
sectors de la ciutat.

D’altra banda, l’Associació 
Cultural Desperta! va citar 
els artistes vilanovins Toni 
Albà i Sergi López com dos 
dels ciutadans que han donat 
suport a la iniciativa.

La possibilitat de fer prosperar una moció de su-
port a la consulta per la independència d’Arenys de 
Munt al ple es va esvair en no poder pactar un text 
conjunt entre CiU, ERC, la CUP i ICV. Els ecosocialistes 
es van abstenir en les mocions presentades per CiU 
i ERC, en un ple que, amb la presència del regidor 
convergent Josep Lluís Vidal, l’aritmètica els hauria 
donat la majoria.

Més enllà del suport a la consulta d’Arenys, la mo-
ció d’ERC defensava el dret del poble català a decidir lliu-
rement el seu futur. Penso que si hem de parlar, hem 
de parlar de coses clares, del dret a decidir i, si 
cal, de la independència, deia Tomàs Álvaro. CiU, 
per la seva banda, manifestava el suport a Arenys i el 
rebuig el tractament dels poder públics de l’Estat han 
fet de la consulta, com un atemptat contra la llibertat 
d’actuació de les entitat civils privades. Els temes més 
importants per a nosaltres són la crisi i els atu-
rats, deia la regidora Neus Lloveras, però això no 
treu que expressem el nostre suport a Arenys; 
si treuen aquesta iniciativa tindrà el nostre 
suport, tenint clar que els partits polítics ens 
hem de quedar en segon terme. Iolanda Sánchez 
va defensar l’abstenció del seu grup perquè les mo-
cions deixen portes obertes a processos civils, 
fins i tot de signe contrari, que entenem que 
animen processos no vinculants que poden por-
tar a més frustracions. Per a la CUP, la precipitació 
en la presentació de les mocions va fer perdre l’ocasió 
de manifestar-se perquè aquest poble pugui ex-
pressar-se lliurament com a poble i  com a na-
ció, deia Quim Arrufat, que defensava les iniciatives 
com les d’Arenys com aquelles que fan avançar els 
pobles. El PP va rebutjar les mocions per respecte a 
l’estat de dret i per coherència, en contraposició 
als grups que van donar suport a l’Estatut, deia Santi 
Rodríguez, qui qualificava la consulta d’Arenys de 
comedieta. Igualment, Juan Luis Ruiz, del PSC, re-
cordava que un ajuntament no pot fer consultes 
ni donar suport a allò que va més enllà del seu 
àmbit. La defensa del dret a decidir passa per 
defensar allò que es va votar, l’Estatut.
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