
Benvinguts – 

Com a coordinador de la sectorial de l’Administració Pública i també com a
coordinador de l’ECI (equip de coordinació intersectorial) em toca donar-
vos la benvinguda.

Son aquestes les 3eres. Jornades de Sectorials que fem, representen per
tant,  una Continuïtat de les anteriors Jornades, però encetant una línia
més oberta a la societat i al debat.

Pensem que les assemblees sectorials han de ser  espais de lliure reflexió i
d'elaboració  de  propostes,  que  no  han  d'estar  encorsetades  sinó
precisament  estimulades  .  Propostes  que,   és  possible  que  en  alguns
aspectes difereixin de les opinions i de l’estratègia general de l'ANC que
s'expressa pels seus canals oficials. Son funcions compatibles i mútuament
enriquidores.  Per  a  això  existeixen  generalment  les  Sectorials  a  les
organitzacions.

Perquè aquest títol a la Jornada? 

Molt probablement el nou 9N no ens acaba d’agradar, no és el que volíem
però pensem que cal tenir molt clar que si no hi ha 9N, si el que hi ha és un
succedani que ens permet votar, més enllà dels errors propis, només hi ha
un  sol  culpable:  l'Estat  espanyol  i  la  seva  més  que  baixa  qualitat
democràtica, que posa en seriós dubte la separació de poders i el propi
Estat de dret. Aquest és el nostre únic adversari

Per això ben segur que tots ens mourem per què el 9N votin més de 3
milions  de  persones,  per  fer  d’aquesta  “enquesta”  el  més  similar  a  un
referèndum dels de debò.

Es parla de ”succedani”  però els que podem transformar el  9N en una
consulta seriosa i impecable som els ciutadans participant massivament. O
és que el món seguirà pensant que 3 milions de persones votant el que
han fet és una “costellada”?

I el nostre govern, si els hi endossem aquests milions de Si+Si, no hauran
de moure la fitxa definitiva? La que ens du al nostre objectiu (que no és
votar! Si no assolir la independència)



Però també és possible que l’estat espanyol s’adoni del que volem fer i que
portarem  observadors  internacionals  i  que  la  premsa  mundial  estarà
pendent del que fem els catalans, i que si ho fem molt bé i en som molts,
això serà un referèndum diguin el que diguin els amants de les costellades.

I aleshores és també possible que un dia, poc abans del 9N diguin que
també és il·legal i ens amenacin (com sempre) i ens vulguin fer por enviant
encara més policies dels seus a Catalunya i vulguin forçar a la nostra policia
a no col·laborar i, i, i...

Serà llavors quan poden passar dues coses:

1.- Que el nostre govern i la societat civil catalana (la de debò, no l’altra)
seguim i posem les urnes allà on toca i votem  

2.-O Que es torni a dir que tot ha de ser legal i per tant no es posin les
urnes.

És per aquest segon supòsit que avui som aquí. Aquest matí en parlarem i
debatrem.

A la tarda parlarem de l’eina de transició nacional que els companys de la
sectorial de juristes han elaborat com a proposta per mantenir la NOSTRA
legalitat  mentre  construïm  el  nou  corpus  jurídic  del  nou  estat  i  la
Constitució definitiva.

Benvinguts de nou i que sigui ben profitosa aquesta jornada, ens veiem
demà a Plaça Catalunya.


