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d’aquesta iniciativa insòlita en la
història recent del nostre país.
Mentre es miren i aprofundeixen
en els termes del protocol que
hauran de seguir, també confessen la necessitat que l’Ajuntament els acompanyi per convertir la consulta en una activitat
més del municipi vallesà, tant a l’hora de disposar del nombre suficient de paperetes com en la
col·locació de meses on la població pugui dispositar el seu vot seguint unes instruccions concretes. «Té molt poc valor organitzar
una consulta quan el resultat està
prefixat d’entrada. Ho vam patir
amb motiu de la consulta sobre la
Constitució europea, que, per culpa de fer-la sense autorització ni
amb el suport de l’Ajuntament, va
acabar abans d’hora amb els
Mossos desmuntant l’urna. No
volem que es torni a repetir.»
A mesura que els dubtes s’esvaeixen, L’Esquellot esmerça el
temps buscant complicitats entre els sectors del municipi més
refractaris a l’anhel independentista però que, a propòsit de
la consulta, poden veure la necessitat de trobar espais on
plantejar-se i entendre aquesta demanda social.
No en va, Cardedeu ha experimentat els darrers anys un increment de famílies d’origen immigrant i de persones majors
d’edat. Dos col·lectius afectats
per la crisi que, a diferència de
la gent més participativa, poden
dissentir d’una consulta que
busca la presa de posició sobre
una qüestió a la qual els uns i
els altres poden sentir aliens.
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decidir que a la resta d’Europa
es desenvolupa amb normalitat.
No entenen, per tant, que cap
força política no vulgui excloure’s de la iniciativa. «En la proposta de moció, no demanàvem
que votessin “sí” a la independència; tan sols que permetessin als veïns de pronunciars’hi», indica un d’ells, conscient
del perill que finalment sigui una
eina dels partits sobiranistes per
esgarrapar vots amb vista al proper cicle electoral. «Hem de fer el
possible perquè la consulta sigui
estrictament una expressió del
poble, evitant que algú se l’apropiï», per la qual cosa confien
en la gran trama associativa de
Cardedeu, que «ha d’esdevenir
el motor perquè la consulta sigui
un èxit de participació».
TEIXINT COMPLICITATS

Al jardí del cafè de la plaça, els portaveus de L’Esquellot saluden un
veí que s’ha interessat per afegirse a la plataforma, a la vegada que
es congratulen pel degoteig de
col·lectius i d’entitats partidàries

Més que la reivindicació
concreta, l’associació
opina que la iniciativa
ha de servir per activar
la democràcia directa
La clau, segons L’Esquellot,
està a fer-ho en un context bo,
que podria ser en el marc de la
festa de Nadal, i que la campanya fins a la convocatòria incideixi en la participació i en la
identitat local, més que no pas
en el valor de prendre posició en
l’un sentit o en l’altre, cosa que
pot «incomodar determinada
gent». Amb aquesta premissa,
doncs, esperen atraure l’associació de veïns del poble i altres
col·lectius que ajudin a aplanar
el terreny perquè les urnes s’omplin de respostes.
A poc a poc, la conversa es dilueix amb el so de les campanes
i el moviment dels veïns que arriben de Barcelona des de l’estació
de tren. Cardedeu supera un altre dia en l’espera de compartir
aviat un acte de democràcia. l

«S’ha despertat la consciència
i, malgrat la fornada de gent
nova que ha arribat al poble,
crec que la participació serà
alta. Sóc andalús, i amb els anys
que porto aquí, m’he adonat que
ens cal la independència.»

«És un exercici de normalitat.
Sobretot que surti de la societat
civil i no dels partits, que sovint
ho utilitzen. Les entitats ho faran
molt bé, i confio que això animi
als del “no” a anar a votar, no
sols els qui hi votarem sí.»
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«Em preocupa la construcció
dels aparcaments i altres coses
que passen al poble. Per mi, la
independència és un tema molt
llunyà, del qual desconec les
conseqüències. I dubto que, si
voto, serveixi d’alguna cosa.»

«Cardedeu és un poble amb
molta activitat associativa, i
en general tothom entén que es
pregunti sobre aquest tema; al
marge que Arenys de Munt ha
permès que la gent comenci a
interioritzar aquesta qüestió.»
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aran més planera la iniciativa promoguda per l’Associació Cultural L’Esquellot.

téssim amb un Estat propi al darrere», afirmen. «Més enllà del
component emotiu, doncs, la independència del país té una repercussió tangible i pragmàtica en
la nostra vida diària.»
En tot cas, els membres de l’entitat, majoritàriament joves menors de 30 anys, consideren que
l’important de la iniciativa no és
tant la reivindicació concreta
com, sobretot, el fet que se’n parli i deixi de ser un tema tabú.
«Surti el que surti, defensem el
dret de tothom a opinar, a debatre i a expressar-se lliurement»,
explica un dels seus membres.
Amb tot i això, i més enllà del
que va succeir a Arenys de
Munt, on els partits rivalitzaven
per capitalitzar la consulta, el
que mou L’Esquellot és la defensa de la democràcia directa. «Tenim l’oportunitat de celebrar
una jornada participativa, i tan
sols per això, ja val la pena de tirar-la endavant.»
Pels components de l’entitat,
haver nascut en democràcia els
dóna una perspectiva del dret a
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«Ho trobo molt oportú i hi votaré
“sí”. A més, la majoria ens hi
implicarem perquè la consulta
d’Arenys és un model a seguir i
ha fomentat el debat. Dependrà
del que faci l’Ajuntament, però,
perquè la participació sigui alta.»

«Em sembla fantàstic; ara bé:
no crec que ens deixin ser
independents. Em dol, perquè
estem collats i la crisi ens ha
afectat especialment, però ens
necessiten i faran el possible
perquè tot continuï igual.»
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Agent de l’ONCE
«No sóc contrari que la gent es
manifesti, però això ens durà a
una mena de Iugoslàvia. Per mi,
Catalunya és Espanya, tot
respectant que, si una majoria vol
la independència, l’hauré
d’assumir. Així és la democràcia.»

«Serà un èxit perquè és un tema
interessant. I, per bé que una
part pot sentir-se allunyada de
la reivindicació, estic segura
que la gent s’animarà i anirà a
votar “sí”. És una manera més
d’expressar la nostra opinió.»

