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Experts, periodistes i personalitats de la vida
social, econòmica i cultural proposen que la
prioritat és ara recuperar l’autogovern i les
institucions escapçades pel 155, i després buscar
com donar sortida a l’anhel de sobirania que
s’ha demostrat insistent i majoritari, però no
encara aclaparador.

I ara què?

El poble ha configurat de nou un Parlament on els par-
tits que inequívocament defensen la independència
són majoria, 70 de 135 escons. Ho ha revalidat en una
situació molt adversa (un president de la Generalitat i
consellers a l’exili, consellers i els Jordis empreso-
nats, etc.). I, ara què? Doncs ara toca acceptar les re-
gles de la democràcia, que torni el nostre president, i
que surtin de la presó els consellers i els Jordis. El po-
ble de Catalunya ha decidit configurar un Parlament
que porti el nostre país fins a la independència.

Sergi Bonet
EXRECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Un Parlament per la
independència

Ampliació de la causa per rebel·lió, l’avís que mani-
festar-se en pau és un acte de violència, la criminalit-
zació de mig Catalunya, vuit diputats que no saben
com exerciran. Jacques Lacan va dir que “el Real és
allò que et colpeja”. Haurem de viure –no sé com– en
aquest món real, mentre veiem com s’engreixa la serp
de Ciutadans i com ells continuen colpejant amb la
justícia. La robustesa del bloc independentista és per-
sistent i recurrent, però també ho és l’emergència
d’una altra Catalunya. No ho perdem de vista.

Josep M. Fonalleras
ESCRIPTOR

Ara?

Candidats empresonats i a Brussel·les, l’autogovern
suspès, una ciutadania amenaçada... I malgrat tot, la
participació més elevada des del 1980 i una majoria
parlamentària absoluta independentista. Ara toca for-
mar govern, reclamar la sortida dels presos i el retorn
dels que són fora, treballar per ampliar la base social i
defensar l’apoderament polític de la ciutadania, nucli
irrenunciable de la democràcia, avançar en la cons-
trucció d’una identitat projecte, reclamar l’atenció in-
ternacional i asseure’s a parlar si és que hi ha algú amb
vocació democràtica darrere el mur.

Antoni Segura
CATEDRÀTIC D’HISTÒRIA DE LA UB

I malgrat tot...

S’ha produït una catarsi de l’escenari general amb una
molt seriosa repercussió en la resta de l’Estat. Mor el
PP a Catalunya i inicia la seva decadència a Espanya.
Triomf ingent del sobiranisme, amenaçant l’ordre
constitucional. Cs avança en el procés de la substitu-
ció del PP. La corrupció a Catalunya no ha incidit en
els resultats i a Espanya serà la guillotina dels partits
tradicionals. Catalunya inicia un camí complex i peri-
llós. La transició fa un pas més cap al suïcidi amb un
Rajoy responsable sense pal·liatius, ha de dimitir en
vista d’un fracàs estrepitós. Res ja no serà igual.

Manuel Milián Mestre
PERIODISTA I CONSULTOR D’EMPRESES

Rajoy ha de dimitir
en vista del fracàs

Formar un govern mitjançant les negociacions entre
els partits afins que tenen una majoria clara al Parla-
ment. Però els protagonistes tenen visions particu-
lars. Oriol Junqueras era el preferit de les enquestes,
però ha quedat després de Carles Puigdemont. La
CUP ha perdut vots i més de la meitat d’escons, però
exigirà un preu alt per facilitar la investidura. Al mar-
ge de la situació processal de Puigdemont i Junque-
ras, el més urgent és formar un govern que pugui go-
vernar al més aviat possible.

Lluís Foix
ESCRIPTOR

Toca governar

Per assolir l’estabilitat, primer s’ha de restablir la nor-
malitat en el funcionament de les institucions catala-
nes. La prioritat del nou govern ha de ser treballar per
millorar la competitivitat del país i, per fer-ho, entre
altres coses, cal que impulsi les reformes estructurals
pendents. És necessari que els nous governants siguin
conscients del valor competitiu del temps i que fer les
coses ràpid i bé, no està renyit. Des del sector empre-
sarial n’estem convençuts perquè forma part de la
nostra gestió diària. En aquest sentit, des de la Cecot
oferim la nostra col·laboració.

Antoni Abad
PRESIDENT DE LA PATRONAL CECOT

La prioritat, millorar la
competitivitat del país

El rècord de participació indica que la majoria inde-
pendentista és estructural i, per tant, suficient per go-
vernar sense problemes. Per tant, ha de posar-s’hi im-
mediatament, sense haver d’esperar unes llarguíssi-
mes –i incomprensibles– negociacions entre Junts
per Catalunya, ERC i la CUP. Cal solucionar els pro-
blemes que han creat i crearan els tribunals espanyols
i, en paral·lel, és imprescindible recuperar el diàleg
–almenys– amb els comuns i el PSC. I reconèixer ex-
plícitament el resultat de Ciutadans.

Salvador Cot
PERIODISTA

Pencar molt

Ha guanyat l’independentisme. I qui no ho sàpiga veure
té un problema. Ara ve la part menys satisfactòria però
necessària: fer un govern de concentració catalanista
transversal, amb els comuns i el PSC, per un referèndum
pactat d’aquí a tres anys i pels indults; també el d’un pre-
sident que serà detingut. La situació extraordinària jugarà
a favor d’una presidència que la negociació acordarà.
Puigdemont tornarà a casa havent contribuït més que nin-
gú a la causa. La CUP quedarà fora del govern i estirarà el
que calgui. Un govern de dos també és possible però no
podrà continuar fent el mateix.

Guillem López Casasnovas
CATEDRÀTIC D’ECONOMIA DE LA UPF

L’independentisme
és viu

Amb més del 80% de participació, l’independentis-
me revalida la majoria absoluta i es confirma com
l’únic bloc amb capacitat de governar. La condició de
JxCat com a primera força entre els partits que donen
suport a la República referma el lideratge del presi-
dent, Carles Puigdemont, que ha de ser restablert en el
càrrec. La prioritat ha de consistir a investir Puigde-
mont president, a exigir la sortida dels presos, a asse-
gurar el retorn dels altres membres del govern a l’exili
i a reinstaurar les legítimes institucions de Catalunya
amb l’anul·lació de l’aplicació de l’article 155.

Hèctor López Bofill
PROFESSOR DE DRET DE LA UPF

Reinstaurar les
institucions

És una obvietat que els resultats, bons per a l’indepen-
dentisme, no resolen res per ells mateixos. A partir
d’ara, hi ha dues prioritats: la restitució de les institu-
cions i la llibertat i retorn dels presoners polítics. Més
endavant, s’haurà de seguir amb la construcció de la
República, però no es podrà fer sense la prèvia.
Aquesta restitució i alliberament són a les mans de
l’Estat, i està condicionada a la pregunta mai no res-
posta: es respectarà la voluntat democràtica dels cata-
lans? L’esperança és que ara tota la pressió s’hagi des-
plaçat a Espanya i Europa. Encreuem els dits.

Salvador Cardús
SOCIÒLEG I PERIODISTA

Restitució i
alliberament

És el moment de la pluralitat responsable, de prendre
com un valor l’alta participació. Mirar molt bé els ma-
pes. La realitat s’expressa amb complexitat i ha de ser
llegida amb la complexitat que té.

La gent ha mostrat que no accepta sentir-se humi-
liada per cap govern ni cap partit. Ara no hi ha recep-
tes fàcils ni des de la lectura partidista ni des de la re-
presentació parlamentària, que s’ha d’exercir en fa-
vor de resoldre l’atur, la pobresa i la desigualtat dins
d’un nou marc d’autogovern. Això seria la base de la
cohesió de la societat catalana.

Montse Ros Calsina
PORTAVEU DE CCOO DE CATALUNYA

La gent ha mostrat que
no vol ser humiliada
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D’aquestes eleccions en surt derrotat el 155, i el poble
català ha manifestat la seva voluntat a favor de la Repú-
blica Catalana i la restitució del seu govern. No podem
dir que el sentit d’aquestes eleccions no ha estat clar i la
participació rècord del 82% demostra la conscienciació
del poble amb la transcendència d’aquests comicis. La
formació amb més vots ha tingut un eslògan explícit,
“Ara votarem”, i ara cal respectar els resultats. El govern
espanyol ha de retirar el 155, alliberar els presos i dialo-
gar amb el nou govern de la Generalitat.

Pep Enric Martí
PRESIDENT FEDERACIÓ DIABLES DE CATALUNYA

D’aquestes eleccions
en surt derrotat el 155

Ara, amb el Parlament restituït, arriba un altre cop el
moment de la política.I arriba amb lliçons apreses. La
primera: els que voldrien fer de la nostra vida un gran
plet, han comprovat que un clam de llibertat no s’apa-
ga amb amenaces. La segona: les institucions del país
són el nostre més preuat tresor. La tercera: hi ha qui no
té manies a l’hora de posar en risc la convivència. Òm-
nium continuem conjurats per la convivència.I, final-
ment, vam ser a Brussel·les per demanar que Europa
es despertés; el despertador ha tornat a sonar.

Jordi Ballesteros
PRESIDENT D’ÒMNIUM AL BARCELONÈS NORD

El despertador ha
tornat a sonar

Si Rajoy no vol perpetuar un conflicte que ara ja pre-
ocupa totes les cancelleries europees ha d’aixecar el
155 i restituir les institucions catalanes, perquè des-
prés d’unes eleccions amb una participació històrica
no hi ha cap justificació per mantenir l’estat d’excep-
ció. Ja no es poden escudar en la suposada mayoría si-
lenciosa de què feia bandera el bloc unionista: una
participació del 82% demostra que ha deixat de ser si-
lenciosa, però que queda lluny de ser majoria. És l’ho-
ra que respectin el resultat i actuïn en conseqüència.

Marina Llansana
VICEPRESIDENTA D’ÒMNIUM CULTURAL

Ni majoria ni silenciosa

Malgrat les circumstàncies amb les quals s’ha convo-
cat eleccions, els resultats electorals revaliden les po-
sicions en termes de sobirania i són majoria les forma-
cions que rebutgen l’aplicació del 155. Cal que les
forces polítiques facin de nou un esforç per sumar i
poder construir un govern sòlid, fort i estable. Ara
més que mai fan falta grans dosis de diàleg i negocia-
ció. El model associatiu en l’àmbit de la cultura popu-
lar es mou gràcies a milers de persones que estimen la
cultura. Faig una crida al futur govern perquè segueixi
vetllant per protegir el tresor que tenim com a país.

Mateu Tres
PRESIDENT BESTIARI FESTIU DE CATALUNYA

Més que mai fan falta
grans dosis de diàleg

Rajoy esperava que aplicant la medicina del 155 solu-
cionaria el problema de casa nostra. S’ha trobat que
tot el que ha fet per no pactar un referèndum li esclata
a la cara: el sobiranisme es manté, el PP rep un correc-
tiu molt seriós i Ciudadanos triomfa, menjant-se l’es-
pai espanyolista. Tot està ara més enterbolit que
abans: Puigdemont té la força per tornar amb un bon
suport, però enfront d’una oposició més alçurada i
d’un poder estatal que el portarà a la presó. A Madrid
tenen un problema, i ja no de la mida de Catalunya si-
nó de la mida de l’Estat espanyol.

Melcior Comes
ESCRIPTOR

La mida del problema

Ja tenim fet el referèndum legal i acordat que alguns
demanaven i que negaven els que han pujat per jugar
que les eleccions anaven sols de si es trencava o no Es-
panya. Vist el resultat, la consolidació de l’indepen-
dentisme (mai sabrem si hauria estat més important
amb una reedició de Junts pel Sí) és òbvia. L’augment
en la representació de Cs a costa del PP i de part del
PSC és una victòria que els allunya de poder formar
govern. Els altres tampoc ho tenen gens fàcil, però
s’hauria de llegir a Madrid en una clau més intel·li-
gent que fins ara.

Montserrat Nebrera
PROFESSORA DE DRET A LA UIC

Cal llegir en una clau
més intel·ligent

Des de la destitució del govern de la Generalitat,
l’empresonament de part dels seus components i
l’aplicació de l’article 155, l’associacionisme català
no ha parat de reclamar l’alliberament de les persones
detingudes, la restitució de les funcions de les institu-
cions, el retorn dels exiliats i l’anul·lació dels proces-
sos jurídics oberts a polítics, funcionaris o membres
actius de la vida social del nostre país. El resultat del
21-D dona la raó a tots aquells que discrepàvem de
l’aplicació de les mesures posades en pràctica pel go-
vern del Partit Popular i els seus acòlits.

Joaquim Rucabado
PRESIDENT CONFEDERACIÓ SARDANISTA

L’article 155 ens dona
la raó

Sembla un miracle i no ho és. El MHP Carles Puigde-
mont ha revalidat la victòria. Si s’hagués acordat una llis-
ta unitària, no caldria suportar la cantarella que Cs és el
primer partit en haver-se cruspit el PP. Si bé el bloc inde-
pendentista té dos diputats menys, ha obtingut més vots.
Han perdut, doncs, les actituds partidistes. La gent volia
unitat i ha premiat qui l’ha defensada amb fets. Ara co-
mençarà la part més difícil. Caldrà negociar la restitució
del president i la llibertat dels presos. El camí cap a la Re-
pública no serà fàcil, perquè l’enemic és poderós i, en sa-
ber-se ferit, ens voldrà mal.

Agustí Colomines i Companys
PROFESSOR D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA (UB)

Majoria revalidada

Les eleccions del 21-D ■ JOSEP LOSADA

Tot i que l’augment de participació ha anat a partits
del bloc del 155, l’independentisme ha tornat a gua-
nyar. S’ha tornat a moure la frontera una passa més i
s’ha seduït votants que el 27-S del 2015 van votar Ca-
talunya Sí Que es Pot i el PSC. Si no fos per això, avui
Puigdemont no podria parlar de fer govern. El mèrit
no és de la seva llista, pensada per satisfer els indepen-
dentistes convençuts, sinó d’ERC, que ha fet una pro-
posta pensada per eixamplar la base sobiranista.

José Rodríguez
COMUNICADOR I SINDICALISTA

La frontera ens salva

Gran mentida: la majoria silenciosa no s’expressava a
les urnes. Doncs, amb la participació més alta, 82%,
guanya l’independentisme. JxCat és el principal par-
tit catalanista. ERC obté els seus millors resultats. Cs,
en primera posició, pal de paller espanyolista. El PSC
obté la seva segona patacada històrica. Els comuns,
els segons pitjors resultats del darrer quart de segle.
La CUP paga car posar pals a les rodes temps enrere.
El PP governa il·legítimament la Generalitat amb el
4% dels vots.

Xavier Torrens
PROFESSOR DE CIÈNCIA POLÍTICA A LA UB

La derrotada és la gran
mentida unionista

Seguirem estancats en una dramatúrgia política, més
basada en l’èpica que no en la pràctica, en l’embat i no
en el debat, en la confusió i no en la solució. Se’ns
convida periòdicament a fer història participant en
actes col·lectius, en què ens reparteixen prèviament
les consignes i les simbologies. El culte al líder ha
crescut desmesuradament, i la política-emoció s’ha
instal·lat en les nostres vides a cop de tuit i de dosis in-
tensives de postveritat i populisme. I, mentrestant, la
desigualtat impera.

Jordi Moreras
PROFESSOR D’ANTROPOLOGIA (URV) I ESCRIPTOR

Seguirem estancats en
la dramatúrgia política
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Cal saber valorar aquests resultats i cal situar-los en el
que crec que és una nova situació política. S’ha de res-
pectar i valorar l’èxit de Ciutadans i analitzar què de-
mana aquesta part de país. Ja ho farem. Però també
hem d’aturar-nos i pensar fins a on hem arribat com a
país, que és molt lluny. Res del que s’ha fet fins ara ha
estat en va. No només el crit i la voluntat del poble ca-
talà han servit per crear un nou país, sinó que, sense
saber-ho, també hem ajudat a canviar Espanya.I, si
no, temps al temps.

Espartac Peran
PERIODISTA

Res del que s’ha fet
fins ara ha estat en va

Que voti un 82% és maduresa. Som tossuts: malgrat
presons, exilis i vexacions, un de cada dos exigeix una
Catalunya independent. Davant les casernes cridà-
vem: “Aquí / hi haurà / una biblioteca!” Encara no po-
drà ser: Espanya s’aferrarà a manegar caixa, togues i
porres (en diuen “article 155”) i cal ampliar l’abast de
qui s’adona que la independència no és cap bogeria.

I ara?: alliberar els presos polítics, prestigiar el go-
vern legítim i conviure, tot i el fenomen Ciutadans i
les imprevisibles CUP.

Xavier Serra
PROFESSOR DE FILOSOFIA

Cal fer biblioteques

Puigdemont torna a tenir la possessió, i jugarà a la se-
va manera. Inés Arrimadas demostra que la Catalu-
nya urbana té pànic a l’aventura nacional, i que l’es-
panyolisme sociològic s’haurà de respectar: el PP, en
canvi, ha perdut el respecte electoral dels catalans.
L’independentisme necessita urgentment una millor
versió urbana (vull dir barcelonina, de fet) si vol ex-
pulsar les pors de molta gent. Més complexitat i més
calma. Vivim el pas de l’independentisme a la madu-
resa. En sortirà enfortit.

Jordi Cabré
ESCRIPTOR

Pilota recuperada

El nostre sistema de benestar encara presenta
molts reptes per poder arribar a fer decréixer les
desigualtats i la injustícia en la nostra població.
L’objectiu d’assolir un país socialment més just
passa, també, per tenir un tercer sector social més
fort. Davant la situació política del país, dema-
nem tant la retirada de l’article 155 com l’allibe-
rament dels polítics que ara són a la presó, així
com el retorn dels membres del govern català que
són a Bèlgica.

Francina Alsina
PRESIDENTA TAULA TERCER SECTOR SOCIAL

Un país més just passa
per un tercer sector fort

¿Prop de 7 punts més de participació en unes elec-
cions esperpènticament excepcionals i el bloc no in-
dependentista només puja 0,32 punts? L’independen-
tista es manté i referma la majoria. Caldrà deixar un
temps prudent d’espera, vejam si l’Estat –i la UE– es
decanten per la política. Si no, el govern de concentra-
ció i la ciutadania republicana han de tallar el nus gor-
dià, provocar un nou escenari, democràtic, i fer tangi-
ble la República. Recuperar la iniciativa trenant l’ac-
ció política, institucional i la desobediència civil.

Carme Renedo i Puig
BIBLIOTECÀRIA

Convé recuperar
la iniciativa

Es necessita constituir el Parlament de forma urgent,
escollir el president i aquest, els consellers. Només ai-
xí es deixa d’aplicar l’article 155, tan corrosiu per a
Catalunya. Amb el nou govern, caldrà arreglar allò es-
patllat pel 155 i començar novament a governar bus-
cant ponts de diàleg, negociant i fent política amb tot-
hom, amb l’oposició per buscar grans acords i amb el
govern de Madrid. Paral·lelament, s’haurà d’escoltar
el mandat de la majoria dels catalans, o sigui, plante-
jar el futur territorial i d’estatus de Catalunya.

Abel Pié
DEGÀ DEL COL·LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA

Caldrà arreglar tot allò
espatllat pel 155

Ara necessitem recuperar la normalitat democràtica
per disposar d’un Parlament i d’un govern que puguin
actuar amb plenes competències com a interlocutors
del tercer sector social. És urgent per seguir avançant
cap a una Catalunya més social on els serveis d’aten-
ció a les persones siguin un eix prioritari i estratègic
per al futur del país. El repte de construir i fomentar
una economia més social, centrada en les persones
per sobre del capital, continua vigent i les entitats no
lucratives no defallirem.

Joan Segarra
PRES. CONF. EMPRESARIAL TERCER SECTOR SOCIAL

S’ha de recuperar la
normalitat democràtica

Doncs, com deia Cervantes, “paciencia y barajar”.
Seny, diàleg, bona voluntat, ganes d’entendre fins i tot
els matisos més petits. Aquesta seria la meva carta als
Reis, juntament amb la llibertat de les persones que,
penso, no haurien de passar el Nadal a la presó. Crec
que veure els resultats electorals des del punt de vista
dels adversaris polítics no aniria gens malament ni als
uns ni als altres. No jutjant, que és el més fàcil, sinó
mirant d’entendre fins i tot els que no són gens com
ells.

Care Santos
ESCRIPTORA

Entendre el punt de
vista de l’adversari

L’independentisme es manté, havent votat més gent.
És la dignitat nacional ferida que comparteixo. Clate-
llada monumental al PP. La nació, però, es fa i es desfà
a casa. I l’Aznar ja ho havia anunciat: “Antes de rom-
perse España, va a romperse Cataluña.” Amb Cs, el
vell designi del nacionalisme espanyol ha fet un pas
de gegant: la fractura comunitària està servida. El
PSC no ha estat prou tallafocs per a tant d’incendi. I
una curiositat: han guanyat els dos partits de la Inter-
nacional Liberal: Cs i PDeCAT.

Jordi Font
LLICENCIAT EN GEOGRAFIA I HISTÒRIA

La dignitat nacional
ferida
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Hem guanyat nosaltres. Malgrat la brutal repressió,
malgrat empresonar tot un govern i gent pacífica,
malgrat la milionada que s’han gastat en la campanya,
malgrat les amenaces, malgrat el 155... Ja tenim el re-
ferèndum que no volien que tinguéssim. Volien vèn-
cer-nos i humiliar-nos. I els ha sortit malament. Què
faran? Pegar-nos més? O tenir un cop de seny i refle-
xionar què és això del catalanisme, que fa tres segles
que no entenen? Mentrestant, porten un estilet clavat
al plexe solar: “En Flandes se ha puesto el sol.”

Isabel-Clara Simó
ESCRIPTORA

Hem guanyat nosaltres

El millor resum d’aquest tros d’història és que actual-
ment hi ha més presos polítics, quatre, que diputats
del PP a Catalunya, tres. Però també que amb la Gene-
ralitat governada des de Madrid els legítims gover-
nants han aconseguit mantenir el dret legítim a gover-
nar-la de nou. Toca, doncs, gestionar aquesta situació.
Amb dues observacions: Que ni Cs ni el PP podran
parlar ja d’una majoria silenciada per la minoria però
que la República, revalidada, ha de tenir en compte
que té 1,8 milions d’opositors portes endins.

Jofre Llombart
PERIODISTA

Presos 4, PP 3

La victòria de les forces independentistes, encapçala-
des pel president Puigdemont, ha estat històrica. En
les pitjors circumstàncies que es poden imaginar, el
bloc republicà ha enfonsat el 155 de Mariano Rajoy.
Però ara cal mirar endavant i evitar que el 155 segreste
el debat. La població ha votat per la República i és la
República la que ha de protagonitzar aquesta legisla-
tura. Espanya intentarà que l’objectiu siga recuperar
l’autogovern perdut, però aquest només el recupera-
rem implementant la República.

Vicent Partal
DIRECTOR DE VILAWEB

Que no segresten el
debat

Després del 21-D passarà el que passa quan dues meitats
es miren amb un mirall al mig. Uns: “No es pot ignorar un
independentisme capaç de guanyar unes eleccions! Vo-
lem un referèndum amb garanties i sense hòsties, els nos-
tres  polítics a casa i el 155 a la foguera! Continuarem llui-
tant!” D’altres: “No se puede ignorar un unionismo ca-
paz de ganar unas elecciones! Hay que cumplir la ley y la
Constitución! Seguiremos luchando!” Resultat: conti-
nuarem igual, oi, Mariano? De totes maneres, és un plaer
votar sense que et peguin.

Clara Moraleda
YOUTUBER I ACTRIU

Després del 21-D
continuarem igual

Demanem que es torni a la normalitat institucional i
es constitueixi amb la màxima celeritat possible un
govern estable i amb la necessària sensibilitat empre-
sarial que garanteixi la seguretat econòmica i jurídica
que necessita el país i el seu teixit productiu.

Apel·lem a la responsabilitat de tots els grups parla-
mentaris per llegir i interpretar molt bé els resultats,
aprendre dels errors i buscar fórmules de diàleg i com-
promís que donin estabilitat per governar en una le-
gislatura sòlida i duradora.

Josep González
PRESIDENT DE PIMEC

Que torni la normalitat
institucional

Cal recuperar la normalitat institucional, constituint
un nou govern que aposti pel diàleg, la negociació i
l’agenda social. Amb una participació mai vista, els
resultats dels partits són diferents del 27-S, però amb
un resultat percentual dels blocs del sí i del no pràcti-
cament iguals, fet que ens confirma quina és la nostra
realitat social. És evident que cal obrir una nova etapa,
desjudicialitzant la política, en què les solucions polí-
tiques vinguin del diàleg polític i de l’exercici del vot
dels ciutadans.

Camil Ros
SECRETARI GENERAL DE LA UGT DE CATALUNYA

Un govern que aposti
pel diàleg i la negociació

Hem votat en groc. Hem votat República, i hem gua-
nyat. La primera força a Catalunya és rotundament
groga, no taronja. Hem legitimat unes urnes qualifica-
des d’il·legals o de cubells de roba bruta, hem legiti-
mat un govern a la presó o a l’exili i hem guanyat el
dret a ser escoltats. La premsa internacional ho ha en-
tès molt bé. Victòria per a la República, humiliació per
al 155. Ara hem de seguir lluitant per la llibertat dels
presos, pel retorn dels exiliats i per recuperar la políti-
ca, que vol dir negociació multilateral internacional.

Imma Tubella
DOCTORA EN CIÈNCIES SOCIALS

No al 155! Sí a la
llibertat

El 21-D ens hi jugàvem la continuïtat del fil històric de
les nostres institucions. Aquestes eleccions –il·legals,
amb presos polítics i polítics a l’exili– buscaven qües-
tionar la legitimitat del president i del govern catalans.
I l’extraordinària victòria del bloc republicà –pujant
en vots i demostrant que l’independentisme no té sos-
tre conegut– ha estat molt més que una bufetada a l’ar-
ticle 155 i a Mariano Rajoy, ha relligat l’avui amb l’1-
O, el 3-O i el 27-O. El fil històric no s’ha trencat, s’ha
reforçat. Titulava bé El Punt Avui divendres, seguim.

Quim Torra
EDITOR I EXPRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

El fil històric

Els resultats de dijous han estat un bany de realitat per
a tothom. Per al bloc unionista, perquè la famosa ma-
joria silenciosa no era tan majoritària. I per al bloc in-
dependentista, perquè, tot i revalidar la majoria abso-
luta, continua sense guanyar en vots. No obstant això,
els resultats haurien de servir perquè tant el govern es-
panyol com les institucions europees afrontin políti-
cament i no judicialment la situació a Catalunya. Però
tot fa pensar que continuaran mirant cap a un altre
costat.

Teia Bastons
PERIODISTA

Bany de realitat
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L’escenari continua sent d’incertesa i planteja dificul-
tats pel que fa a la governabilitat. Cal generar les con-
dicions per al diàleg, des del respecte a la diferència i
també des del reconeixement de l’altre, en nom de la
cohesió social i amb responsabilitat política. El con-
text no ha de relegar en cap cas a un segon pla qües-
tions prioritàries i urgents com la pobresa, la precarit-
zació laboral o la dificultat d’accés a l’habitatge, i la
confrontació al voltant de l’eix nacional no ha d’alen-
tir l’acció social.

Sonia Fuertes
PRES. ENTITATS CATALANES ACCIÓ SOCIAL (ECAS)

Cal que es generin les
condicions per al diàleg

En unes condicions extraordinàries, els resultats del
21-D mostren que en la possible independència de
Catalunya hi ha dues visions totalment discrepants,
com és natural. Amb aquests resultats, cal que es
constitueixi un govern al voltant de les opcions pro-
posades per JxCat i ERC que, amb els màxims suports
addicionals que pugui, treballi amb el govern d’Espa-
nya i amb la UE per fer possible una convocatòria for-
mal i reconeguda de referèndum que permeti al poble
català prendre una decisió respectada per tots.

Francesc Xavier Grau
EXRECTOR DE LA URV

Treballar
per un referèndum

Esperem que es respecti la voluntat del poble de Cata-
lunya i que tots els càrrecs electes puguin exercir els
seus drets en llibertat. Si és així, tindrem un govern
que es va comprometre amb el professorat amb un
acord que requereix un pressupost el 2018 per incor-
porar 3.000 docents que permeti recuperar la segona
hora lectiva que van abolir les retallades. També espe-
rem que l’any 2018, quan es renoven els concerts, es
compleixin les resolucions del Parlament que dema-
nen no renovar els concerts que segreguen per sexe.

Ramon Font
PORTAVEU NACIONAL D’USTEC

Recuperar llibertats i
complir compromisos

Cs seguirà instrumentalitzant el model d’escola per
tenir un altaveu mediàtic? Les famílies que els han vo-
tat no crec que hi donin suport. El PP aprofitarà el 155
encara vigent per atacar indissimuladament el siste-
ma educatiu ara que sap que a Catalunya té poc a gua-
nyar? Els veritables reptes del nou govern demanen
una reinversió educativa orientada a l’equitat i impul-
sar la renovació. Rearmar un veritable projecte edu-
catiu de país és el millor antídot per mantenir el con-
sens d’escola catalana davant els falsos debats.

Ismael Palacín
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Atacs a l’escola i
reinversió educativa

La victòria en escons legitima l’independentisme a
continuar amb el procés. Cal passar a una fase no limi-
tada pels terminis sinó enfocada a l’assoliment d’ob-
jectius que ens permetin acumular més forces per al
pròxim embat democràtic. Primer cal formar un go-
vern independentista que recuperi les institucions i
aturi el 155 i endegar una campanya que faci inassu-
mible a l’Estat l’empresonament dels líders. La socie-
tat civil ha de fixar una nova agenda que ens permeti
consolidar una nova majoria social que faci república.

David Minoves
PRESIDENT DE CIEMEN

Emancipació nacional i
majoria social

Després de grans fites com les de l’1-O i del 3-O van
venir unes eleccions forçades que han fet sorgir mol-
tes misèries que ara és necessari superar. I, per fer-ho,
cal constituir un govern fort independentista que ho
superi. Perquè fa falta treballar molt i hi ha molta feina
a fer només per tornar a estar allà on érem abans de la
intervenció i per poder tirar endavant d’acord amb el
que la gent ha decidit. Per tant, cal esperar que es pu-
guin superar les misèries i surti un govern fort que es
posi a treballar pel país.

Pep Tort
HISTORIADOR I ACTIVISTA CULTURAL DE LLEIDA

Cal superar misèries i
tenir un govern fort

Al concurs La voz, el jurat, d’esquena a l’escenari,
sent cantar el participant sense saber qui és. En funció
de la seua veu (i no del seu físic o cognom) el jurat
prem un polsador que li permet veure el concursant.
El mateix cal fer ara amb la República, feble però vi-
va. La gent que no se la sent prou seua que escriga com
voldria que fos el nou país, sense mirar sigles ni ban-
deres. Després, que mire quines llistes aposten per
crear espais de llibertat i socialitzar el projecte. S’en-
duran una sorpresa i eixamplarem la base.

Montse Castellà
CANTAUTORA I PORTAVEU DE TRENS DIGNES

La República està viva

Cal respondre a la majoria de la ciutadania que, amb una
participació estratosfèrica, ha donat de nou tota la legiti-
mitat al projecte de construcció de la República Catala-
na. Però no es pot obviar que hi ha una part molt impor-
tant de catalans que no se’n senten partícips. S’ha de si-
tuar el projecte social al centre de l’agenda política per
bastir les sobiranies i cobrir les necessitats del país. No-
més així s’hi sumaran les classes populars que tot just fa
divuit mesos a les generals donaven una victòria àmplia
als Comuns i ara han prestat el seu vot a Ciutadans.

Toni Borrell
POLITÒLEG I ACTIVISTA DELS DRETS HUMANS

El projecte social s’ha
de situar al centre

Calma, serenor i esperança renovada que es puguin
dur a terme els projectes socials aturats i que poden
contribuir a la millora del benestar dels ciutadans. Els
professionals del treball social continuarem lluitant
pel desenvolupament de la renda garantida de ciuta-
dania i el desplegament de la llei de serveis socials,
entre d’altres fites, i intentarem restablir les relacions
estratègiques necessàries per defensar la justícia so-
cial i els drets de tota la població, especialment dels
més vulnerables.

Conchita Peña
DEGANA COL·LEGI TREBALL SOCIAL CAT. (TSCAT)

Calma, serenor i
esperança renovada
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Crec que hem d’evitar els errors que s’han comès des
d’aquí i ser conscients de les nostres pròpies forces.
Hem de tenir clar que la cosa més intel·ligent que s’ha
dit a Espanya sobre Catalunya és allò de “a por ellos”.
Aquestes votacions que s’han fet jo no les he entès
com unes eleccions sinó com aquell referèndum que
es demanava fer i no es va poder fer. No s’ha votat
ideologia, s’han votat uns posicionaments sobre les
relacions Catalunya-Espanya, tot i això em sembla
que la societat no està radicalitzada.

Jordi Coca
ESCRIPTOR

No s’ha votat ideologia
sinó posicionaments

A Ciutadans, el PP i el PSOE no els interessa un poble
que actuï a través de l’esperit crític, la cultura demo-
cràtica i els valors de la llibertat. Aquesta és una de les
conclusions que cal extreure del 21-D. Que el partit
d’Inés Arrimadas hagi tret aquests resultats indica
que una part important de la nostra societat avala la re-
pressió amb cops de porra, el 155, l’empresonament
de càrrecs electes i l’exili del president. El franquisme
sociològic i la manca d’inversió en educació i cultura
han fet bé la feina.

Alberto Velasco
PROFESSOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Una part de la societat
ha avalat la repressió

Cal que negociïn les forces independentistes i que
formin un govern d’una composició al més semblant
possible al que hi havia, com a acte explícit de restitu-
ció. I si s’hi afegís la CUP, millor, però això em sem-
bla ara com ara imprevisible. Cal deixar sense efecte,
en tots els fronts, el mal que ens han fet i encara ens fan
la intervenció econòmica i policial, l’aplicació del
155 i les decisions judicials. Enfortir el govern i am-
pliar suports amb bona gestió. Mantenir la mobilitza-
ció de la gent.

Antoni Dalmau
ESCRIPTOR

Enfortir el govern i
ampliar suports

Ara els partidaris de la República haurien de ser capa-
ços d’un govern d’unitat. Els tres, també la CUP. I re-
ivindicar la figura de Puigdemont com a president.
Tot el que no impliqui això seria acceptar les imposi-
cions que ens han vingut des de Madrid. És compli-
cat? Sí, a causa de la persecució judicial. Si Puigde-
mont vingués però acabés a la presó tampoc no seria
bo. Amb ell lliure a Brussel·les, seguiria fent visible el
problema al món. Però, en aquest cas, s’hauria d’arti-
cular alguna fórmula de cohabitació entre un govern
executiu aquí i el govern legítim de Brussel·les.

Antonieta Jarne
HISTORIADORA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Govern d’unitat i
Puigdemont president

Sento que he estat derrotat. La dreta nacionalista ha
estat superada per... una ultradreta ultranacionalista.
Com a independentista instrumental, no vam convèn-
cer que la independència era un mitjà, no un fi, i a par-
tir d’aquí, tot han estat derrotes. Les eleccions impo-
sades i la campanya amb presos i exiliats ha acabat
amb dos partits conservadors que tracten el naciona-
lisme com a coartada i no com a eina de canvi social,
que és l’únic que m’interessa. I ara, una victòria pírri-
ca, les baixes en termes democràtics han estat tràgi-
ques. L’hivern ha arribat.

Óscar Guayabero
TEÒRIC DEL DISSENY

Les baixes han estat
tràgiques

Estic molt content perquè el poble ha parlat des de la
seva diversitat, que ens indica que hi ha una part molt
important que és republicana. Els monàrquics s’han
quedat en el que s’han quedat. El 21-D va ser un gran
dia. A veure si d’una punyetera vegada entenen al
Reino de España el que és la democràcia: és la veu del
poble, i el poble ha parlat. A veure si saben escoltar-
lo. Ara no sé què passarà. Com es pot constituir un
Parlament amb el president i diputats a l’exili i amb el
vicepresident, un conseller i els Jordis a la presó?

Ventura Pons
DIRECTOR DE CINEMA

A veure si entenen què
és la democràcia

Constatem que la gent no s’ha espantat i ara sabem el sos-
tre dels unionistes. Els resultats han estat força lògics. Els
gironins podem estar orgullosos d’haver votat els partits
sobiranistes. La CUP, després de la davallada, haurà de
plantejar-se si continua anti-tot o ajuda. Rajoy i el PP,
malgrat la garrotada, no sabran negociar. Venen dies
durs. Voldran resoldre-ho amb el 155. Europa continuarà
mirant cap a un altre costat. JxCat i ERC tenen la missió
de desfer el palangre, sense precipitar-se ni ablanir-se.
Com? La major part de la gent del carrer no sap aclarir-ho.
Jo, per ara, tampoc.

Joan Domènech
PRESIDENT FUNDACIÓ PRUDENCI BERTRANA

‘Déjà vu’

Cal conformar un govern en el termini més breu pos-
sible, recuperar l’autogovern i les institucions de
Catalunya, treballar per donar un nou impuls a la re-
cuperació econòmica i a una agenda social que lluiti
contra les desigualtats socials i per a la creació d’ocu-
pació.

Cal enfortir la cohesió social del país, i obrir una
via de diàleg institucional perquè la política
tingui l’únic protagonisme per superar l’actual
situació de bloqueig i obrir una nova etapa democràti-
ca.

Maria Recuero
SECRETÀRIA GENERAL DE LA USOC

Conformar govern en
el termini més breu

Les eleccions del 21-D han donat uns resultats. Hem
de constatar dues evidències objectives: les eleccions
tornaven a ser un plebiscit entre dos blocs ben diferen-
ciats i el bloc independentista contra l’article 155 ha
guanyat en vots i escons. Si volem tirar endavant, hem
de dir: Sr. Rajoy, l’àmbit de la cultura popular i l’asso-
ciacionisme de Catalunya li demana que retiri imme-
diatament l’article 155 i alliberi els presos polítics.
Sra. Arrimadas, no faci més demagògia i deixi d’uti-
litzar la llengua i l’escola com a elements llancívols
contra adversaris polítics.

Josep Viana
PRES. ENS ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ

Sr. Rajoy, Sra.
Arrimadas... i ara què?

Toca treballar. El primer de tot per tornar a la normalitat
que teníem abans de la imposició del 155, tenim gent a la
presó tancada injustament, part del govern a l’exili. Cal
tornar a la normalitat, liquidar el 155 i agafar un altre cop
les regnes d’aquest país. Els ciutadans de Catalunya han
expressat amb el seu vot com volen construir aquest país.
Tenim una majoria de forces independentistes al Parla-
ment, tot i la persecució que ha fet el govern de l’Estat es-
panyol al moviment independentista. Necessitem sumar
per continuar estirant del carro, preservar la nostra iden-
titat i la nostra cultura.

Tània Guash
PRESIDENTA FEDERACIÓ CATALANA TRES TOMBS

Cal normalitat,
liquidar el 155

Doncs ara a formar govern i a governar. I a treballar
perquè els empresonats puguin sortir com més aviat
millor i puguem restituir un clima de llibertats propi
d’una democràcia (dono per fet que es deixarà d’apli-
car el 155 i es permetrà el retorn dels que són a Brus-
sel·les). Alhora que confiem, i hem d’exigir, que es re-
cuperin la política i el diàleg com a eines per a la reso-
lució de conflictes i diferències, mentre es continua
treballant, tant des de l’àmbit dels partits com des de
la societat civil, per anar avançant i incorporant més
sectors a la construcció de la República Catalana.

Montse Ayats
PRESIDENTA DE L’ASS. D’EDITORS EN CATALÀ

Restituir un clima de
llibertats

S’ha de constituir l’únic govern que suma aritmètica-
ment, presidit per Carles Puigdemont, que ha de po-
der tornar a Catalunya sense que se l’enviï a la presó, i
restituir la resta del govern. S’ha d’aixecar el 155 i fer
passes des de la política i la fiscalia per alliberar els
presos. I s’ha d’obrir un procés de diàleg tant amb
l’oposició a Catalunya, per pactar temes clau de país,
com amb el govern espanyol, per trobar una sortida
negociada, sense apriorismes i sense renunciar a cap
objectiu.

Tian Riba
PERIODISTA

S’ha de constituir
l’únic govern que suma
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Acabem de viure les eleccions amb més participació
de la història i l’evident interès pel que passa a Catalu-
nya per part de la ciutadania és una gran oportunitat
per donar un cop d’efecte contra la pobresa. Més de
2.300 persones dormen cada dia als carrers a Catalu-
nya i aquesta xifra augmentarà si no fem res. Aquesta
legislatura hauria de posar, d’una vegada per totes, els
fonaments per revertir aquesta situació que hauria
d’avergonyir tothom.

Ferran Busquets
DIRECTOR FUNDACIÓ ARRELS

Ocasió per al cop d’efecte
contra la pobresa

Molts ciutadans volem un estat a favor de les perso-
nes, dels drets i de la llengua. Ara tenim un estat en
contra i anhelem una república en què els drets lin-
güístics siguin plenament reconeguts. La Plataforma
per la Llengua celebrem els resultats del 21-D per la
gran participació, l’augment del vot independentista i
la majoria absoluta. Arribaven en unes circumstàn-
cies adverses, amb persecucions judicials, presos i
exiliats, i això fa que la victòria tingui un mèrit doble.

Òscar Escuder
PRESIDENT DE PLATAFORMA PER LA LLENGUA

Un estat a favor dels
drets i de la llengua

Espero que arribin acords polítics que donin resposta a les
necessitats del dia a dia de les persones. A l’hivern s’agreu-
ja la situació de vulnerabilitat. Calen mesures urgents per
lluitar contra mals endèmics com la pobresa energètica.
Cal seguir desenvolupant programes i accions que fomen-
tin la convivència i la cohesió social. Els dirigents que ges-
tionin la Generalitat han de tenir en ment una agenda social
clara que miri amb perspectiva de futur, dialogant i apos-
tant per un model d’educació, sanitat i cultura en el centre.

Mohamed El Amrani
COMUNICADOR I EMPRENEDOR SOCIAL

Cal una agenda social
clara que miri al futur

Del resultat del 21-D ens preocupen dues coses. En pri-
mer lloc, la polarització entre independentistes i uni-
onistes, que no ajuda a enterrar la guerra contra la im-
mersió lingüística i els atacs als docents de l’escola pú-
blica, i, en segon lloc, que els dos partits més votats es
caracteritzen per l’aplicació de polítiques educatives
neoliberals que estan comportant una continua desin-
versió estructural de l’escola pública i una aposta pel
model d’escola concertada de titularitat privada.

Belén Tascón
PRESIDENTA DE LA FAPAC

Preocupats per la
immersió i la inversió




