22 d’octubre de 2018
DE : Joaquim Forn, Lluís Puig, Josep Rull i Jordi Turull
A: Associades i associats del PDeCAT

Estimades associades i estimats associats del PDeCAT,
Primer de tot us volem traslladar el nostre immens agraïment per l’escalf i suport que estem
rebent, tant vostre personal com des del partit, el PDeCAT. Gràcies per acollir amb calidesa les
nostres famílies, per haver-vos-en preocupat, perquè, amb vosaltres, mai no s’han sentin soles.
Ja ha fet un any dels primers empresonaments. Estem perseguits per haver defensat unes
idees legítimes, per haver estat lleials al mandat democràtic de la ciutadania.
Tot i el nostre captiveri i el nostre exili, en cap moment ens hem desentès del partit. Al
contrari: sempre ens hi hem sentit i ens hi sentim plenament compromesos. I ara encara ens hi
sentim més en deute. Per això no vam dubtar en acceptar l’encàrrec de l’Assemblea General
del juliol a través de la Comissió Delegada en què ens vau escollir, de treballar per fer
possible la implicació dels associats del PDeCAT a La Crida Nacional. Aleshores, aquest
projecte s’iniciava molt embrionàriament a proposta del President Puigdemont, el President
Torra i el president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez.
Al llarg d’aquests darrers tres mesos hem parlat molt amb les altres persones que més
directament estan preparant la constitució de La Crida. I n’hem anant donant compte als
màxims dirigents del nostre partit, el David Bonvehí i la Míriam Nogueras, així com a molts
alcaldes, alcaldesses, diputats i diputades o responsables territorials del PDeCAT amb qui ens
hem pogut veure aquests darrers mesos.
Estem assumint aquesta tasca des del legítim orgull de pertànyer al Partit Demòcrata. Orgull
per allò que hem fet, plegats, i orgull per allò que serem capaços de fer.
Les nostres aportacions s’han centrat en dos objectius ben precisos:
•
•

Que òbviament fos perfectament compatible, des de tots els punts de vista, ser
associat del PDeCAT i membre de la Crida Nacional.
I que en aquest moment tan transcendent, delicat i decisiu per al futur més immediat
del nostre país, cadascú actués en espais d’acció política diferenciats, però que fóssim
capaços de sumar forces tant en la culminació d’allò que vam començar l’1 d’octubre,
com en el servei més pròxim i directe als ciutadans d’aquest país per tal de generar
progrés, benestar, justícia social.

Són aportacions que en tot moment han mirat de preservar les dinàmiques de funcionament
del PDeCAT, des de la voluntat de no entorpir, sinó al contrari, de reforçar-nos en el repte que
com a partit tenim més proper: les eleccions municipals. És justament aquell que dona més
potència, presència i visualització territorial al nostre projecte polític.
Alhora, cal assegurar i assumir que La Crida respongui i s’emmarqui a la necessitat de disposar
d’un gran instrument d’expressió majoritària, d’un moviment polític absolutament transversal
que reculli l’esperit d’unitat i de país que va ser determinant per fer possible l’1 octubre. Un
instrument excepcional, transitori, per a un moment excepcional. Allò que tanta i tanta gent
clama i reclama des de tots els racons del país.

Una cosa i l’altra avui podem afirmar que estan garantides.
Ens consta que des del PDeCAT s’està treballant amb molta intensitat perquè el Partit -amb
les sigles i l’esperit de Junts per Catalunya- disposi d’unes molt bones candidatures
municipals arreu del país. Dir-vos en aquest sentit -i així ho hem traslladat- que podeu
comptar a nivell territorial amb tota la nostra col·laboració en allò que, malgrat les limitacions
que patim per la presó o l’exili, considereu oportú.
Hi ha tots els elements perquè les eleccions municipals ens vagin molt bé. Per la feina ingent
feta arreu de tants i tants municipis. Pel coneixement directe i a peu de carrer de les exigències
i les il·lusions de la ciutadania a cada poble, a cada ciutat. Per la determinació i coherència en
els nostres compromisos. I per la plena lleialtat al Parlament i al Govern de Catalunya en els
moments clau de país.
Pel que fa a la Crida Nacional, en els seus documents fundacionals que es presentaran, tant
els estratègics com els organitzatius, respondrà a ser això que us dèiem: un moviment polític
absolutament transversal que reculli l’esperit d’unitat i de país que va fer possible el
referèndum de l’1 octubre de l’any passat i que ara és determinant per culminar-ne el
mandat democràtic. La seva organització i acció política per assolir aquest objectiu en res no
serà incompatible amb la dinàmica i l’organització del PDeCAT que coneixem prou bé.
L’espai polític que sempre hem representat hi serà ben present, de la mateix manera que n’hi
haurà d’altres molt diferenciats però que, en la síntesis de tots, possibilitarà que gent tan
diferent ideològicament treballem plegats en aquest moviment polític per assolir l’objectiu
comú: que Catalunya esdevingui un Estat independent en forma de República.
Aquest dissabte a Manresa es fa la constitució i presentació de La Crida on es faran públics
els documents estratègics i d’organització. S’hi ha treballat fins a darrera hora. Ara ja són
moltes persones, potser molts de vosaltres, els que s’han registrat per participar-hi. I és
justament per això que, d’acord i en concordança amb el que va aprovar l’Assemblea general
del PDeCAT del més de juliol, us encoratgem a implicar-vos i participar des del seu inici a La
Crida. Nosaltres hi som amb el mateix compromís amb què som associats del PDeCAT. Una
cosa ens porta a l’altra.
Vivim moments polítics que marcaran generacions. Com a associats del PDeCAt mai no hem
volgut ser mers espectadors de les il·lusions i els reptes d’aquest país, sinó actors,
protagonistes, gent compromesa. Des d’una voluntat de servei insubornable. Us convidem,
doncs, a participar aquest dissabte 27 d’octubre a l’assemblea constituent de La Crida
Nacional, a Manresa. Us animem a fer-vos-en promotors i inscriure-us-hi a la pàgina web
cridanacional.cat.
Per acabar us reiterem la nostra gratitud i el nostre reconeixement pel suport que ens feu
arribar amb tanta força. Això ens dona tot el coratge per mantenir intactes les nostres
conviccions i el nostre compromís amb Catalunya i la seva llibertat.
Gràcies per ser-hi. Ara i sempre.
Immensament agraïts,

Joaquim Forn

Lluis Puig

Josep Rull

Jordi Turull

