
de 09.15h a 11.15h

Conseqüències polítiques i socials de no posar les urnes el 9N

Elisenda Paluzie, Economista.
Lluís Rabell, President de la Federació d'AAVV de Barcelona.
Núria Jàvega, Coordinadora de continguts del Procés Constituent.

Quan fa escassament un mes (una eternitat vist des d'ara!) un grup de 

sectorials de l'ANC vam començar a preparar aquesta Jornada, teniem 

bàsicament una preocupació respecte del 9N: compliríem?, seriem tan valents 

de, simplement, complir amb els compromisos i amb les demandes majoritàries

de la societat?.

Alguns, pocs, deien: "parlar d'això no toca!, han dit que compliran i ho faran!". 

D'acord, tots ho esperàvem... però no sabiem el perquè, amb un ull entreobert i

la mosca darrera de l'orella, per si de cas...

Nosaltres, tots plegats, anàvem parlant dels avantatges de la independència i 

eixamplant la base de suport, molt bé.

Ells, tots plegats, anàven amenaçant i parlant dels perills immensos que té 

posar una urna al carrer, molt bé.

Però trobàvem a faltar una mica de reflexió sobre les conseqüències de que 

nosaltres no tinguessim la valentia suficient de posar les urnes. No de que les 

posessim i l'estat espanyol ens impedís físicament votar. No. de que nosaltres 

no les posessim a lloc el dia 9N. Aquestes conseqüències són les que volíem 

tractar en aquesta Jornada, des de la llibertat de pensament i reflexió que 

hauríen de tenir les Sectorials d'una organització com l'ANC i que no 

necesàriament implica el pensament general de l'entitat, naturalment.

I vet aquí que, dies abans de la Jornada, se'ns diu que no hi haurà urnes 

"oficials" al carrer. Que s'ha desconvocat la Consulta. Caram!, per ser que era 

impossible que passés...

En qualsevol cas, ens trobem on ens trobem: la consulta oficial s'ha 

desconvocat..., però es farà una votació. Denunciem la jugada, que obeeix a 

interessos que no són els nostres, però aprofitem-la. Fem del defecte virtut, que

d'això en sabem un niu.

Però tots sabem que per molt que sigui difícil prohibir una enquesta a peu de 

carrer com la que farem el dia 9N, l'estat espanyol no fallarà i segur que 

intentarà trobar la manera de fer-ho i davant d'una amenaça, que sé jo, de 

posar una parella de guàrdies civils davant de cada punt de votació i 



d'amenaçar als funcionaris que col·laborin encara que siguin voluntaris i de 

condemnar al foc etern a tothom que toqui una butlleta de votació, el nostre 

govern què farà?. Tindrà algú altre cop la temptació de no celebrar tampoc 

aquesta votació?. Quines garanties tenim?.

I si no hi ha urnes el 9N, què podria passar?, parlem-ne. 

Hem convidat, i agraïm que hagin acceptat, a tres persones per parlar-ne. De 

les conseqüències polítiques i de les conseqüències socials.

Cadascun d'ells tindran 15/20 minuts per fer la seva exposició i posteriorment 

obrirem un torn de preguntes i de debat conjuntament amb els assistents.

Ponents taula

Elisenda Paluzie

Primer ens parlarà l'Elisenda Paluzie, una persona prou coneixedora de la 

realitat política del país i que fa públiques les seves reflexions sigui en tertúlies 

o a través d'articles periodístics.

Voldrem la seva opinió de quines creu que serien les conseqüències polítiques 

d'una decisió d'aquesta mena.

... però deixeu-me dir que el seu currículum treu el singlot:

Doctorada en Economia per la Universitat de Barcelona,

Màster en Economia Internacional i Desenvolupament Econòmic per la 

Universitat de Yale,

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 

Barcelona ,

Des del 2009 és Degana de la Facultat d’Economia i Empresa de Universitat de

Barcelona,

Directora del Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials,

Professora Titular d’Universitat al Departament de Teoria Econòmica de la 

Universitat de Barcelona. 

Entre moltes altres responsabilitats actuals o anteriors, dirigint tesis, publicant a

multitud de revistes especialitzades, i etc, etc, etc.



Lluís Rabell

Després ens parlarà en Lluís Rabell que ens acompanya com a activista veïnal 

i pels drets dels ciutadans.

Actualment i des d'octubre del 2012 és el president de la Federació 

d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona.

És traductor, titulat per la Universitat de Montpeller. I durant anys, ha exercit 

d'agent comercial i ha treballat en el ram de la construcció.

Núria Jàvega

I finalment intervindrà la Núria Jàvega, que ens acompanya com a 

coordinadora de continguts del Procés Constituent i activista per la justícia 

social.

És llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació i Màster en comerç exterior.

Actualment és directora d´exportació en una pime catalana.


