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Suport d'entitats nacionalistes i independentistes a una consulta sobre l'autodeterminació
Les associacions nacionalistes i independentistes consultades
per Cugat.cat donen suport a la possibilitat d'organitzar una
consulta sobre la independència de Catalunya a Sant Cugat.
La CUP, l'Assemblea de Joves (AJSC), la Plataforma pel Dret
de Decidir i Òmnium Cultural es mostren disposats treballar
perquè la proposta llençada per ERC sigui una realitat.

En una junta celebrada aquest dilluns, Òmnium Cultural ha decidit donar suport a la proposta d'organtizar la
consulta. El president de l'associació local, Joan Franquesa, defensa que la iniciativa sigui el més transversal
possible i que no la capitalitzi una sola entitat.
Joan Franquesa: No voldríem que la proposta sigui patrimoni d'un sol grup o partit. Òmnium Cultural
es mostra disposat a tirar del carro.
La CUP assegura que farà tot el possible perquè la consulta sigui una realitat a Sant Cugat. Escoltem el
membre de la formació Guim Pros.
Guim Pros: Ens sembla perfecte que es facin referèndums a tots els pobles dels Països Catalans i
treballarem per fer-lo a Sant Cugat.
Una altra de les entitats que ha mostrat el seu suport a la proposta d'ERC és l'Assemblea de Joves de Sant
Cugat (AJSC). Un dels seus membres, Marçal Pla, ha assegurat que és el moment de sumar esforços de les
entitats independentistes.
Marçal Pla: Veiem amb bons ulls la proposta d'ERC. Donaríem total suport. Ha de sumar les màximes
complicitats possibles: la societat està preparada per a una consulta així.
El membre de la Plataforma pel Dret a Decidir Joan Contijoch considera aquesta consulta una manera
d'exercir el dret a l'opinió. Tot i això, creu que sense el suport de l'Ajuntament serà difícil materialitzar la
iniciativa.
Joan Contijoch: Ho hem comentat diverses persones i hem de veure si és factible. És evident que perquè
pugui fer-se realitat necessita el suport de l'Ajuntament.
Tal com va avançar a Cugat.cat, ERC ja ha obert converses amb entitats i partits polítics de la ciutat per
organitzar un referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya a Sant Cugat.
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