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Puigcercós: ‘Contra el Constitucional, referèndum. Contra el 
centralisme, democràcia’ 
 
El president d’Esquerra fa una crida a la resta de partits catalanistes perquè siguin 

valents i acompanyin Esquerra en el camí cap a la independència. 

 

El Parlament de Catalunya ha admès avui a tràmit la Iniciativa Popular presentada per 

la Coordinadora Nacional per la Consulta sobre la Independència. Davant d’aquest fet, 

el president d’Esquerra, Joan Puigcercós, ha manifestat que gràcies a la tasca 

d’Esquerra per impulsar la Llei de consultes populars, ‘el Principat de Catalunya ha 

iniciat un procés irreversible cap a la celebració d'un referèndum oficial per a decidir 

el seu futur’. I no ha dubtat que davant la reiterada pregunta sobre quina ha de ser a la 

resposta a una sentència del Tribunal Constitucional aquesta és ‘donar la paraula al 

poble sobre el futur de Catalunya, preguntar a la gent, practicar la democràcia’. Per 

Puigcercós hi ha una proclama clara: ‘contra el Constitucional, referèndum. Contra el 

centralisme, democràcia’. 

 

El president d’Esquerra també ha avançat que el partit hi abocarà totes les forces, 

incorporant els militants i simpatitzants, com a voluntaris, per a recollir el mínim de 

220.000 signatures necessàries perquè la iniciativa prosperi. Puigcercós ha anunciat 

que ‘avui mateix donaré les instruccions per a que la gent d'Esquerra prioritzi, fins i 

tot per davant de l'activitat electoral, la recollida de signatures per a poder celebrar 

el referèndum’. I ha fet una crida a la resta de partits catalanistes perquè ‘siguin 

valents i ens acompanyin en aquest camí’. Joan Puigcercós ha recordat que un cop 

superat el tràmit de les signatures només quedarà un últim escull: que hi hagi una 

majoria política en el nou Parlament disposada a tirar-lo endavant. Una situació que, 

segons Puigcercós, ‘la ciutadania tindrà la possibilitat de decidir-ho en aquestes 

properes eleccions’.  

 

Per Puigcercós, ‘aquest és un moment transcendent’ i ‘ni un sol dels catalans i 

catalanes que hem somniat veure aquest país lliure podem restar inactius. Tot i que 

encara queda un llarg i difícil camí, l'hora de la veritat s'acosta. I no serem les dones 

i homes d'Esquerra els que defallirem davant del repte. Faig una’. Per això el 

president d’Esquerra ha volgut manifestar públicament que donarà el suport que calgui 

a la Coordinadora. 

 

 

 


