
VUIT PARTITS POLÍTICS INDEPENDENTISTES FAN UNA PRIMERA 

REUNIÓ PER EXPLORAR ANAR JUNTS A LES ELECCIONS DEL 14-F 

 

Donec Perficiam, plataforma impulsora de la trobada, la qualifica d’”històrica” 

 

Barcelona (4 de desembre de 2020).-   
 

La reunió, que va tenir una durada de dues hores i mitja, ha estat qualificada com a 

“històrica” pels integrants de Donec Perficiam, atès que és el primer cop que 

formacions d’espectres ideològics molt diferents, però units per l’objectiu d’assolir la 

independència, es troben a instàncies d’un moviment civil per assolir una fita tan 

ambiciosa com presentar una candidatura única a unes eleccions. Els set ex-secretaris 

nacionals de l’ANC, que van deixar palès que no volen integrar-se a cap llista electoral, 

han agraït als partits “la capacitat per eliminar apriorismes i prejudicis vers altres forces 

en pro de la independència”. 

 

Tanmateix, totes les forces van explicitar la seva voluntat de deixar de banda les 

diferències programàtiques i ideològiques per tal d’aixoplugar-se a l’entorn dels tres 

punts que Donec Perficiam planteja com a imprescindibles a una llista única: 

 

1. Ha de validar l’estratègia unilateral i s’ha de comprometre a què el Parlament 

faciliti la investidura d’un President  i la creació d’un Govern disposat a 

reconèixer la voluntat de la majoria social. 

2. Ha de fer efectiva la declaració del 27 d’octubre, aixecant la suspensió de la 

Declaració Unilateral d’Independència, publicant-la al DOGC i fent una 

declaració política en seu parlamentària. 

3. Ha de comptar amb la ciutadania per a acompanyar el Govern i el Parlament en 

la defensa de la llibertat del nostre país davant dels poders de l’Estat espanyol, i 

demanar el reconeixement internacional. 

 

La única formació que va mostrar les seves reserves a un acord va ser l’Assemblea de 

Represaliats i Activistes, que troba “molt difícil compartir candidatura amb certes 

formacions per la seva ideologia” i perquè una de les seves prioritats és que “els 

represaliats i represaliades encapçalin una llista al Parlament per visibilitzar la 

repressió”. La resta de partits van demanar a tothom un “exercici de generositat” i van 

avançar que per fer una llista única “tothom haurà de fer renúncies”. Tots els presents 

van manifestar que no es prestarien a “blanquejar cap marca que ja té representació 

electoral”. 

  

La majoria dels presents van manifestar que la vocació d’aquesta candidatura, els 

possibles components de la qual es defineixen netament com “unilateralistes i 

octubristes [en referència al mandat emanat de la consulta popular de l’1 d’octubre de 

2017]”, ha de ser “guanyar les eleccions”.  

 

A la reunió no hi van assistir, malgrat haver estat convidats: Candidatura d’Unitat 

Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Demòcrata Europeu Català, Poble 

Lliure i Primàries Catalunya. Els únics que van justificar la seva absència va ser el Partit 

Demòcrata Europeu Català, que va declinar la invitació adduint que havien de sotmetre-

ho a consideració de la seva executiva que no es reuneix fins dilluns vinent, i Primàries 

Catalunya, que directament va expressar que volen concórrer sols a les eleccions. 



 

Noves reunions, el temps colla 

Els presents van acordar reunir-se novament per avançar en la línia traçada dimecres 

vinent, atès que els terminis per presentar la candidatura són molt curts. Dilluns 

presentaran a les respectives executives el resultat d’aquesta trobada i fixaran la seva 

posició per seguir endavant. 
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