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Catalunya comença a decidir

Cardedeu
també pren
la paraula
Des d’Arenys de Munt, una trentena d’ajuntaments han aprovat mocions de
suport a la celebració d’una consulta per saber si la població desitja que
Catalunya esdevingui un Estat independent. A Cardedeu, la riquesa del seu
teixit associatiu pot afavorir que la participació ciutadana sigui un èxit
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s mitja tarda de dimecres, un dia qualsevol al
centre històric de Cardedeu. Dos avis asseguts a la plaça
de l’Església comenten l’actualitat mentre s’escolta el xiuxiueig
d’un cotxe que llisca amb discreció, fent volar els quatre ocells
amagats a la pineda dels voltants. A l’altra cara del temple,
la noia de Pla de la Calma atén
els primers clients que s’apropen
a aquesta llibreria cafè convertida en un dels espais culturals
de referència del municipi.
La vila del Vallès Oriental respira quietud, encara sota l’escalfor dels nens sahrauís que han
passat les vacances d’estiu en diverses famílies i amb un paisatge de pintades i de cartells de la
Diada que, disseminats pel centre, reclamen la independència
de Catalunya. Un objectiu sobre
el qual podran opinar els 15.000
veïns i veïnes de Cardedeu, després que l’Ajuntament hagi decidit donar suport a la realització
d’una consulta ciutadana, seguint el camí iniciat per Arenys
de Munt el passat 13 de setembre. Aquell dia, alguns membres
del consistori i desenes de veïns
atrets per la dimensió de la iniciativa van ajudar a fer l’escrutini i a garantir que la població maresmenca visqués una jornada
festiva i sense incidents.
L’acord de Cardedeu es va rubricar el passat dia 24, després
que Convergència i Unió, que té
l’alcaldia, ERC i la CUP consensuessin la redacció de la moció
per la qual l’Ajuntament dóna su-

El grau de consens polític
ha animat L’Esquellot a
impulsar una plataforma
per organitzar la consulta
oberta a partits i a entitats

port a la proposta de l’Associació
Cultural L’Esquellot de realitzar
una consulta sobre la independència de Catalunya.
A l’hora de les votacions, només
el PSC s’hi va mostrar en contra,
mentre que ICV i el PP van abstenir-s’hi per raons diverses, la
qual cosa no ha impedit que la
proposta tingui una pàtina de
consens força sentida entre la
població. Un fet que ha esperonat L’Esquellot a impulsar una
plataforma oberta a totes les entitats i a les persones interessades a participar en l’organització
de la consulta ciutadana.
PEDAGOGIA EN MARXA

En l’espera que es constitueixi la
plataforma, la consulta ja plana
sobre una població acostumada
a la voràgine d’activitats associatives. La majoria d’aquestes acti-

vitats, protagonitzades per l’Esplai, pels grups de diables, de bastoners, per la colla castellera i per
altres entitats de cultura popular, entre les quals L’Esquellot,
que des de fa tres anys organitza
certàmens de tanta anomenada
com el cicle de música Tastautors, el concurs literari o la coordinació del Correllengua.
L’empenta d’aquests actes i el
caràcter estrictament cultural de
la seva tasca han permès al
col·lectiu reunir gent de sensibilitats ben distintes, cosa que li
proporciona el pedigrí necessari
per quedar al marge de qualsevol
opció partidista. Un dels darrers
actes, precisament, va comptar
amb el conegut jurista Alfons López Tena, que, tot i ser militant
de Convergència Democràtica de
Catalunya, va ser convidat en
qualitat d’expert en consultes i

En l’espera de conèixer la data de la consulta, la població de Cardedeu continua oferint activitats que fa

processos d’autodeterminació.
En aquest sentit, la futura
plataforma preveu orientar la

CARLES ROCA: «PODER DECIDIR ÉS UNA EXIGÈNCIA ÈTICA»
mm En la carpeta de prioritats inajornables, Cardedeu hi té el projecte de construcció d’una escola
primària i la polèmica que ha suscitat la requalificació d’uns terrenys on es preveu instal·lar una
pista de kàrting. La consulta
d’autodeterminació no figurava
inicialment en l’agenda temàtica,
però per la CUP, responsable de
vehicular-la, ofereix la possibilitat d’impulsar mecanismes de
democràcia participativa i la implicació del món local en la construcció nacional de Catalunya.
Així ho manifesta Carles Roca,
l’únic regidor de la candidatura
independentista a la localitat vallesana i la qual, a petició pròpia,
va traslladar al ple del consistori
la proposta de L’Esquellot per

realitzar la consulta popular.
En sintonia amb l’entitat cultural, Roca defensa la idea que el
municipi és l’àmbit administratiu idoni per engegar processos
de discussió i de creació de ciuta-

dania: «Crec que la població ha
vist que el dret a decidir és una
exigència ètica i que el fet de
relacionar-nos de tu a tu amb
la resta dels països representa
un bé en tots els sentits».

seva feina a explicar que la consulta és un exercici democràtic
al qual estan convidats a participar tots els veïns i veïnes de la
vila, i que la independència de Catalunya té una relació immediata
amb la qualitat de vida, amb el benestar i amb el conjunt de circumstàncies que ens envolten.
Ara per ara, sobre la taula dels
despatxos del consistori, però
també en la preocupació de molts
veïns, hi ha la possible construcció d’un camp de golf i d’un circuit de kàrting als límits del terme municipal. Un projecte
contra el qual l’Ajuntament ha
presentat al·legacions a causa de
la seva ubicació; majoritàriament, en canvi, la independència
de Catalunya no ocupa la consciència de la gent. És per aquest
motiu que L’Esquellot vol incidir
en el fet que «les hores d’escolarització, els medicaments que
comprem a les farmàcies, la jornada laboral i altres aspectes sensibles que ens incumbeixen a
tots, els decideixen els polítics, i
no els abordarien igual si comp-

