Hervé Pi (Comitè de Solidaritat Catalana de Perpinyà):
?Espanya ha rebut una bufetada d?Europa?
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Hervé Pi

El procés català està protagonitzant l?actualitat informativa dels darrers dies del 2019. I és que la
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que reconeix la immunitat d?Oriol
Junqueras, no només afecta el líder d?ERC. La decisió de la justícia europea ha provocat un efecte
dominó: Carles Puigdemont i Toni Comín ja són eurodiputats, i les negociacions entre el PSOE i
ERC han quedat paralitzades quan semblava que tot estava fet.
Per valorar tot això i més, hem pogut parlar amb el coordinador general del Comitè de Solidaritat
Catalana, Hervé Pi. ?Europa estava muda i esperàvem aquesta decisió amb candeletes?, afirma una
de les persones més actives de la Catalunya Nord. Tot i celebrar la sentència sobre Junqueras, Pi
tem ?la reacció pròpia d?un Estat humiliat com l?espanyol. Hem de ser conscients que Espanya ha
rebut una bufetada d?Europa?.
El retorn de Puigdemont
Al ser preguntat per la possibilitat que Carles Puigdemont s?instal·li a la Catalunya Nord, Pi admet
que ?no hauria de patir massa perquè un cop trepitgi Estrasburg, ja haurà entrat dins del territori
francès?. En aquest sentit, insisteix que ?és necessari que pugui anar al Parlament Europeu sense
cap tipus de problema?.
La sentència no només té conseqüències directes sobre Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni
Comín. La decisió del TJUE també tindrà repercussions a nivell de pactes. ?Penso que les
negociacions entre ERC i el PSOE no es trencaran. Els dos partits fan els seus moviments i posen
les condicions en funció de les circumstàncies?, apunta el coordinador general del Comitè de
Solidaritat Catalana. ?No soc un home de partit, i per això em costa pronunciar-me sobre aquestes
qüestions electorals. El que si que et puc dir és que l?Estat espanyol és autoritari i els partits ens
poden sorprendre per bé o per mal?, conclou Pi.
Iniciatives a la Catalunya Nord
El moment polític que viu Catalunya es viu molt intensament des de Perpinyà i tota la Catalunya
Nord. El mateix Hervé Pi aprofita per explicar-nos algunes de les accions que es porten a terme
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?en suport dels presos polítics i del poble català?. Una de les iniciatives més multitudinàries és la
trobada que cada dijous es fa al Peu del Castellet de Perpinyà.
Durant l?entrevista, l?activista nord-català ens avança dues accions més que prometen tenir l?èxit
assegurat. La primera tindrà lloc el 27 de desembre a la presó de Puig de les Basses. ?Serà un acte
de suport a Dolors Bassa i a la resta de presos polítics que estan allà. Sovint hem de recordar que
són més dels que ens pensem?, explica Pi.
La segona iniciativa està prevista pel gener del 2020, i consistirà en una caminada que unirà a dos
municipis encara per determinar. ?Anirem d?un poble que ha firmat el manifest fins a un que
encara no s?hi ha adherit. De totes maneres, estem convençuts que el batlle acabarà signant?,
assegura Pi. Finalment, el coordinador general del Comitè de Solidaritat Catalana també anuncia la
celebració d?una rifa el pròxim 26 de desembre i recorda que recentment s?ha creat el Consell per
la República a la Catalunya Nord.
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