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COMUNICAT DE DIRECTE 68 
SOBRE LA CIMERA PER LA UNITAT INDEPENDENTISTA 

I REACCIONS POSTERIORS 
 
Directe 68 volem expressar que: 

1. Agraïm la iniciativa del grup d'exsecretaris de l'ANC per provar d’unificar 
l'independentisme. 

2. Hi participem de bona fe sense línies vermelles en compliment del nostre manifest de 
l’11S  unitatperladui.directe68.cat, que vol unir TOT l'independentisme en una sola llista 
per a fer la DUI a la primera sessió plenària del nou Parlament, que renuncia a anar a les 
llistes i que es compromet notarialment de fer la DUI, per tal que no es pugui enganyar 
mai més el nostre poble. 

3. Lamentem que ERC, CUP, Primàries i PDeCAT no hi hagin assistit i hagin renegat de la 
unitat independentista, que és la sola manera de fer la independència. 

4. Denunciem que ERC i CUP menteixen quan, amb finalitats electorals, afirmen que no 
han assistit a la reunió per motius ideològics, perquè els organitzadors han refusat de 
comunicar anticipadament qui hi assistiria. 

5. Estem en desacord amb el fet que Junts per Catalunya es desvinculi de la presència 
d’en Josep Costa a la reunió. 

6. Instem els partits que no van ser a la primera reunió, que s’hi incorporin a la segona. 

7. Estem en desacord que Donec Perficiam no publiqui l’enregistrament de la reunió atès 
que el poble de Catalunya té dret a conèixer-ne de primera mà el contingut, que els 
mateixos organitzadors han qualificat d'històrica. Malgrat aquest desacord, continuarem 
participant lleialment en les reunions, perquè negociar implica cedir per un bé major. 

8. Nogensmenys, no essent ara secret ni l’existència de la reunió, ni la finalitat, ni els 
participants, ens reservem el dret a fer públic un àudio amb les nostres intervencions per a 
evitar que es continuï oferint versions esbiaixades del contingut de la reunió i, en 
particular, de les aportacions de Directe 68, com ara la valoració de l'1r-O i la importància 
de la UNITAT per a guanyar aclaparadorament amb molt més de 68 escons, entre d'altres. 

9. Constatem el maltractament dels mitjans de comunicació cap a Directe 68. La 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Nació Digital i El País ens qualifiquen de 
conspiracionistes, i El Món i Ara exclouen la nostra petició que es publiqui 
l’enregistrament, com figura a la nota de premsa de Donec Perficiam a data 5 de 
desembre de 2020 

10. Esperonem els milions d'independentistes que no viuen de la política partidista que 
pressionin els partits absents per tal que s’incorporin a les converses, i que encoratgin els 
presents perquè es mantinguin a la taula fins a assolir un acord que obri les portes a la 
independència immediata. 

Visca Catalunya de nou Lliure 
 
David Raventós i Gaset 
President de DIRECTE 68 
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