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Vila d'Abadal, Muriel Casals, Artur Mas,

Carme Forcadell i Oriol Jonqueras

Mas i Jonqueras demanen perdó a la ciutadania

Un procés amb un cert lideratge de dones

Aquest dimecres 14 de gener després d'una llarga reunió al Palau de la Generalitat, el
President Mas per CiU i Oriol Jonqueras per ERC, en companyia de Carme Forcadell per
l'ANC, Muriel Casals per OC, i Vila d'Abadal per l'AMPI arribaven a l'acord de convocar
les eleccions a finals de juliol per al proper 27 de setembre d'aquest 2015, començant la
campanya real i simbólica l'11 de setembre.

Tant el President Artur Mas, com Oriol Jonqueras van demanar perdó a la ciutadania per la
manera com han portat aquestes negociacions provocant la decepció a tanta gent que s'ha
manifestat convençudament pro-independència o pro-consulta des del 2012 a través de la
manifestació del 2012, de la Via Catalana del 2013 i de la consulta el 2014.
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L'acord pres servirà, en paraules de Mas, per a "impulsar i culminar les estructures d'estat" que
ja estan previstes en l'acord de legislatura, i "tota la legislació que calgui i les faci possibles". Es
tracta d'estructures que "són bàsiques per estar ben preparats de cara a la culminació d'aquest
procés polític de transició nacional".

Vila d'Abadal, Joaquim Oms, Muriel Casals, Artur Mas, Carme Forcadell, Oriol Jonqueras i
Joana Ortega

Foto: www.gencat.cat
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Segons les i els protagonistes d'aquest acord, paralel·lament a discuir el com -llista única o
diverses llistes- i el quan - a la primavera o a la tardor o esgotar la legislatura, s'ha estat
treballant en el full de ruta cap a la Independencia i s'està molt a prop del compromís dels
partits i organitzacions esmentades però també amb altres forces polítiques i socials.

Carme Forcadell i Muriel Casals han manifestat sentir-se contentes per l'acord, ja que
compleix dues de les tres expectatives que tenien. Es perd la data electoral a la primavera,
però s'aconsegueix que el procés cap a la independencia sigui un exit i que es pugui recorrer el
camí traçat pel Consell Nacional de la Transició. Han confirmat que es varen asseure a la taula
de la reunió amb la voluntat que ningú s'aixeques sense haver arribat a l'acord.

Si bé en tot aquest procés s'ha visibilitzat molt per part de la ciutadania als mitjans Carme
Forcadell i Muriel Casals, encara queda molt camí a fer en aquest procés perqué sigui de totes
i de tots. Elles però, han sabut treballar en un lideratge compartit, mostrant-se publicament
respecte mutu. També s'han pogut conèixer sovint les opinions de dues dones de partit: Marta
Rovira
per ERC i
Dolors Camats
per ICV-EU. En l'àmbit de govern la vice-presidenta
Joana Ortega
i la Consellera d'Educació,
Irene Rigau
-ambdues patint junt amb el President una querella pel 9N- han estat protagonistes del procés.
Però cap d'aquests discursos ha estat en clau de gènere.

Des de l'àmbit dels moviments socials, sens dubte Teresa Forcades i Ada Colau n'han estat
les representants. I la CUP, a través d'
Isabel Vallet
però també de
David Fernàndez
i
Quim Arrufat
han sabut incorporar a les catalanes en el seu discurs pel que fa al llenguatge no sexista i s'hi
apropen en els continguts per a un futur nou Estat.
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El grup de Feministes per La Independència ha fet un gran esforç per presentar dones
feministes implicades en el procès des de la diversitat ideològica i les seves diverses
experteses.
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