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En menys d’un mes des que
va començar –es compleix
tot just avui– el web
www.europeancitizensde-
cide.eu havia recollit a prin-
cipi de setmana un total de
100.304 signatures a favor
del reconeixement de la
Unió Europea del dret a
l’autodeterminació dels
seus pobles. “La gran res-
posta ens ha sobrepassat,
fins al punt que ara ja no fa-

rem actes informatius, si-
nó una presentació única a
final de juny”, explica una
de les impulsores, Anna Ar-
qué.

La campanya, que pre-
tén arribar al milió com a
mínim i que està impulsada
per la International Com-
mission of European Citi-
zens (ICEC) en set països,
ha tingut especial reper-
cussió fins ara a Catalunya,
d’on provenen bona part
dels suports, seguida curio-
sament d’Alemanya. Tam-

bé destaquen les signatu-
res provinents de tercers
països, com ara Noruega,
els Estats Units, Egipte,
Mèxic, el Canadà o el Japó,
que no es comptaran quan
es lliurin l’any vinent a les
institucions europees, però
que s’hi adjuntaran com a
suports testimonials.

Per ampliar la seva difu-
sió, la ICEC té el suport dels
més de 600 ajuntaments
adscrits a l’Associació de
Municipis per la Indepen-
dència (AMI), que s’han

ofert a fer de corretja de
transmissió dels sobres
amb les signatures que ara
es començaran a recollir fí-
sicament. Entitats com ara
l’Assemblea Nacional Cata-
lana, a través de Taxistes
per la Independència, tam-
bé hi col·laborarà difonent
butlletes en diversos idio-
mes, dirigides als turistes.

Grups i particulars que
formen la ICEC es reuniran
aquest cap de setmana a
Meran, convocats pel movi-
ment sud-tirolès, en unes
jornades culturals a les
quals assistiran entitats ca-
talanes com Ara o Mai i els
Castellers de Terrassa, i on
també s’aprofitarà per di-
fondre la campanya. ■
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El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) va rebutjar ahir
una denúncia del sindicat
Manos Limpias en contra
del president de la Genera-
litat, Artur Mas, i els dipu-
tats de CiU i ERC. El motiu
de la denúncia era la vota-
ció de la Declaració de So-
birania que van presentar
al Parlament i que va ser
aprovada el 23 de gener. El
sindicat considerava que
amb l’aprovació de la de-
claració s’estava incorrent
en un delicte de prevarica-
ció. El TSJC no la va adme-
tre a tràmit, ja que va con-
siderar que la declaració té
tan sols la naturalesa d’un
“acte polític”. ■
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