
Creen la plataforma 
per a la independència

// redacció

La plataforma per a la in-
dependència de Catalunya, 
que serà la que haurà de ti-
rar endavant una consulta 
popular a la ciutat, es podria 
crear demà dissabte al local 
dels Bordegassos de Vilanova 
(plaça de les Casernes). L’As-
sociació Cultural Desperta!, 
promotora de l’enquesta, es-
pera que a la reunió, que co-
mençarà a les set de la tarda, 
si sumin a la iniciativa parti-
culars i entitats que vulguin 
treballar perquè es realitzi la 
consulta. Desperta! va reco-
llir oferiments i suports de 
ciutadans i entitats aquest 
darrer cap de setmana en una 
parada muntada a  la rambla 
Principal. Entitats com En-
dimari o l’Institut d’Estudis 
Penedesencs ja s’han sumat 
a la iniciativa.

Josep Maria Domènech, 
portaveu de l’entitat Desper-
ta!, ha manifestat al DIARI 
que demà dissabte s’ha de 
crear la plataforma per a 
la independència i poste-

riorment s’hauran de for-
mar grups de treball i co-
missions. Molts ciutadans 
ens han mostrat la seva 
disposició a treballar a fa-
vor de la consulta popular 
per a la independència.  I 
afegeix que també hem re-
but correus electrònics 
que ens ofereixen ajut. 
Esperem que a la trobada 
de demà puguem concre-
tar més coses.

L’Associació Cultural Des-
perta! vol deixar clar que 
aquest procés no l’ha de ti-
rar endavant una sola en-
titat sinó que la intenció 
és reunir particulars i en-
titats del teixit associatiu 
de la ciutat per constituir 
una plataforma, amb una 
base tan àmplia i diversa 
com sigui possible, que 
s’encarregui de l’organit-
zació de la consulta, asse-
nyala Domènech.

Segons l’entitat promo-
tora de la consulta popular, 
ciutadans de diferents 
àmbits i visions sobre 

la independència, amb 
maneres molt diferents 
d’arribar-hi, s’han de 
posar d’acord i treballar 
amb intel·ligència. Per a 
Domènech, hem de reflexi-
onar sobre quin tipus de 
país voldríem en el cas que 
fóssim independents. desperta! vol crear una plataforma amb un ampli consens FÈLIX
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L’IEP es mostra    
a favor del dret      
a decidir

// redacció

L’Institut d’Estudis Pe-
nedesencs ha fet públic un 
manifest en què es mostra 
a favor del dret a decidir. En 
la missiva s’explica que quan 
el 1977 es va constituir l’IEP el 
tronc comú del seus objectius ja 
era aleshores el territori. Aquell 
espai que per les seves caracterís-
tiques, la seva història i la seva 
cultura i els seus costums ens 
identifica.

L’IEP manifesta que des 
d’aquell moment no s’ha 
deixat de treballar per la conso-
lidació del projecte inicial. En els 
darrers anys s’ha mantingut un 
compromís renovat mitjançant 
posicionaments oberts i decidits 
a favor de la vegueria Penedès, 
que haurà de servir per donar 
consistència administrativa a 
la identitat i la realitat penede-
senca.

El manifest fet públic per 
l’Institut d’Estudis Penede-
sencs diu, més endavant, 
que els esdeveniments que darre-
rament estem vivint a Catalunya 
amplien i reforcen la voluntat de 
l’IEP de treballar perquè puguem 

exercir el dret a decidir. El com-
promís amb cadascuna de les 
poblacions penedesenques, la Ve-
gueria i Catalunya és justament 
això: poder tenir el dret a decidir 
sobre les coses que ens interessen 
i que estimem.

L’IEP es vol posicionar da-
vant de les importants temà-
tiques polítiques que s’estan 
plantejant actualment, que 
bàsicament les resumeix en 
tres eixos de gran transcen-
dència per a la societat cata-
lana. Volem que el Parlament i 
el nostre Govern aprovi l’Àmbit 
de Planificació Territorial del 
Penedès i la vegueria Penedès 
que ens corresponen i a favor 
dels quals s’han manifestat la 
immensa majoria de les institu-
cions del territori i de la societat 
penedesenca. Volem mostrar el 
nostre rebuig més clar al fet que 
un grup de persones (Tribunal 
Constitucional) decideixi el 
futur nostre i de les generacions 
que ens segueixen. Volem que es 
reconegui que és únicament la 
població la que democràticament 
pot decidir sobre les qüestions que 
l’han de governar.


