
DONEC PERFICIAM INSTA ELS PARTITS INDEPENDENTISTES A 
MANTENIR LA UNITAT MALGRAT LES DIFERÈNCIES IDEOLÒGIQUES 
 
Acusen els partits que no hi van ser de mentir, perquè no es va detallar qui hi 
hauria a la reunió telemàtica del passat 3 de desembre 
 
Barcelona (5 de desembre de 2020).- Donec Perficiam, el moviment cívic que 
encapçalen els set Secretaris Nacionals que van dimitir de l’ANC el passat 3 de 
novembre, insta els vuits partits independentistes que es van reunir telemàticament el 
passat dijous 3 de desembre durant dues hores i mitja per explorar la possibilitat de 
concórrer en coalició a les eleccions al Parlament del 14 de febrer vinent, que 
mantinguin l’esperit d’unitat que van demostrar i continuïn treballant plegats per assolir 
l’objectiu comú al marge de diferències ideològiques. Per aquest motiu es refermen en 
convocar-los novament aquest dimecres vinent a una segona reunió per avançar en el 
procés de creació d’una coalició electoral. 
 
En relació al “soroll que s’ha creat a les xarxes socials i als mitjans” entorn a qui hi 
havia present a la trobada, sobre quina representació ostentaven els presents i quina 
informació disposaven les forces polítiques que hi van assistir, Donec Perficiam vol fer 
constar el següent: “ 
 

1. Es va enviar a tots els partits independentistes una convocatòria de reunió a la 
qual es deia textualment:  “Mitjançant aquesta carta, us convoquem a totes les 
forces polítiques que teniu com a objectiu la Independència el proper dijous 3 de 
desembre a partir de les 18:00h a una reunió virtual per Zoom. Us passem el link 
de la reunió. Tema: Reunió DONEC PERFICIAM - FORCES POLÍTIQUES” 
[Us adjuntem la convocatòria tal qual es va enviar i de la qual s’ha esborrat 
les dades del link de Zoom] En cap cas, mai es va especificar qui eren aquests 
partits, ni les persones concretes que hi serien presents. Per tant, els partits que 
no hi eren presents menteixen quan diuen que no van venir per no estar asseguts 
a la mateixa taula amb segons quins partits. 
 

2. En relació a les “presències a títol personal” esmentar que: només el 
vicepresident del Parlament Josep Costa va dir que hi era a títol personal, tot i 
que va fer constar que Laura Borràs era coneixedora de la seva presència en 
aquesta trobada.  
 

3. En relació a la presència de “forces polítiques incòmodes” esmentar que: 
malgrat que diversos grups van expressar que no se sentien còmodes per la 
presència de certs partits, ningú va abandonar la reunió per aquest motiu i en 
aquest sentit des de Donec Perficiam volem agrair la participació de tots els 
assistents. Els honora a ells i al seus partits la valentia d’estar disposats, tot 
defensant cadascú les seves posicions, ser capaços també d’apartar apriorismes i 
prejudicis, ni que sigui per una estona, i mirar més enllà i escoltar els que, essent 
afins o no, són part del nostre país com qualsevol altre. 
 

4. En relació a la petició de mitjans de comunicació i de partits com Directe68 que 
demanen que fem pública la gravació, en el cas dels primers per aclarir “qui 
menteix” i dels segons per defensar la seva honorabilitat quan se’ls atribueix 
frases que no van dir, esmentar des de Donec Perficiam que esperem que tothom 



entengui, més enllà de les legítimes peticions per fer-la pública, que hem decidit 
no fer-ho per evitar que siguin tretes fora de context declaracions que es 
produeixen en el marc d’una reunió que sempre va tenir un to respectuós, sincer 
i constructiu. No volem fer el joc a aquells que només cerquen la divisió de 
l’independentisme per no fer possible el mandat de l’1 d’octubre de 2017 i 
seguir amb la via de l’autonomisme i del manteniment del seu estatus quo. Ara 
bé, això no exclou que si arriba un moment en què les circumstàncies ho 
demanen, estudiarem amb els actors implicats posar l’enregistrament a l’abast de 
la població de Catalunya.” 

 
Un cop aclarits aquests punts, Donec Perficiam fa públic un nou comunicat [que 
s’adjunta amb aquesta nota de premsa] on lamenten que “ara els qui no hi van ser i 
els qui, per la raó que sigui, rebutgen el diàleg en funció només dels rèdits polítics 
que en puguin treure; els que només viuen de l’escarni; i els que s’autoanomenen 
garants d’una o altra virtut, busquin en aquesta trobada un remei o una excusa per 
justificar la seva renúncia a l’alliberament del nostre poble, tot invocant d'aixecar 
línies vermelles entre els que l’1 d’octubre del 2017 vam compartir neguits, 
esperances i il·lusions... Aquell dia hi érem tots i amb tots; tot és possible, ho 
sabem, i així ho vam demostrar. Aquí rau la nostra força com a poble, aquesta és la 
seva por” i adverteixen que “no defallirem, no ho hem fet mai i no ho farem ara. Qui 
hi vulgui ser hi serà, ningú va dir que seria fàcil i hi ha molta feina per fer”. 
 

Per a mes informació: 
 
Andreu Mas 
Responsable de Comunicació de Donec Perficiam 
andreu@nautilus.cat 
T. 677 225 051 

 
 
	



CONVOCATÒRIA REUNIÓ DONEC PERFICIAM 03.12.2020

Benvolgudes i benvolguts,

Mitjançant aquesta carta, us convoquem a totes les forces polítiques que teniu com a
objectiu la Independència, el proper dijous 3 de desembre a partir de les 18:00h a una reunió
virtual per Zoom Us passem el link de la reunió:

Tema: Reunió DONEC PERFICIAM - FORCES POLÍTIQUES

Hora: 3 desembre 2020 06:00 PM Catalunya

Unir-se a la reunió Zoom

ID de reunió:

Codi de accés:

Assistir un màxim de 2 persones per partit o formació política

ORDRE DEL DIA

1. Presentació de la proposta “Donec Perficiam” i funcionament de la trobada.

2. Presentació dels assistents i dels seus partits o formacions polítiques.

3. Acceptació dels 3 punts del nostre manifest:

Donec Perficiam promourà i donarà suport a aquelles formacions polítiques que assumeixin
explícitament aquesta proposta de mandat:

A. Si fruit d´aquestes eleccions es constatés una majoria social independentista, s´haurà de
validar l´estratègia unilateral i el Parlament hauria de donar pas a la investidura d´un govern
disposat a reconèixer la voluntat de la majoria social.

B. Fer efectiva la declaració del 27 d´Octubre, aixecar la DUI, publicar-ho al BOP, al DOGC i
fer una declaració política en seu parlamentària.

C. Demanar, exigir, fer una crida a la ciutadania que acompanyés a Govern i Parlament en la
defensa de la llibertat del nostre país davant dels poders de l´estat espanyol, que de ben
segur pretendrien actuar novament per anul·lar la nostra sobirania. Alhora, s´hauria de
demanar el reconeixement internacional.

4. Debat obert per bastir una proposta per teixir complicitats per fer una
candidatura UNITÀRIA, on el que s´imposa és el país per davant d´altres
interessos i apriorismes de cara a les eleccions del 14-F.

5. Tancament del debat, conclusions de la trobada i, si és el cas, redacció dels
acord i full de ruta.

https://us02web.zoom.us/j/87421833175?pwd=TktEbkR1TU1DcXJFNndCNEVhKzVpdz09
andreumas
Resaltado



(Les reunions seran gravades, per tenir cura del seu contingut, en benefici del mateix.
L´objectiu és doble: recollir el que es digui o acordi, i per altre banda, poder transcriure de
forma literal, els avenços i acords que aneu assolint.

La primera reunió serà d´àmbit discret, ja que volem preservar la confidencialitat abans
esmentada i sobre tot, allunyar-nos de l´impacte mediàtic que pugui tenir.)

Preguem que ens feu arribar els noms de les dues persones que vindran a la reunió.

El dia i la data són inamovibles. Tenim el temps just i cal posar-nos a treballar de forma
conjunta.

Volem recordar, que els impulsors d´aquesta iniciativa, no tenim cap interés en formar part
de cap llista i l´únic que pretenem és fer de relators i mediadors, si s´escau.

Salut i Independència!!



					COMUNICAT	DONEC	PERFICIAM	
	
El	passat	dijous	dia	3,	des	de	Donec	Perficiam	vam	convidar	a	totes	les	forces	que	
es	podrien	considerar	independentistes	a	una	trobada	amb	l'única	condició	que	els	
assistents	un	cop	presentats	acceptessin,	si	així	ho	consideraven	oportú,	els	3	únics	
punts	de	la	nostra	proposta:	
	

A. Si	 fruit	 d’aquestes	 eleccions	 es	 constatés	 una	 majoria	 social	
independentista,	 s'hauria	 de	 validar	 l'estratègia	 unilateral	 i	 el	 Parlament	
hauria	de	donar	pas	a	 la	 investidura	d'un	govern	disposat	 a	 reconèixer	 la	
voluntat	de	la	majoria	social.												
	

B. Fer	 efectiva	 la	 declaració	 del	 27	 d’Octubre,	 aixecar	 la	 DUI,	 publicar-ho	 al	
BOP	i	al	DOGC	i	fer	una	declaració	política	en	seu	parlamentària.	

	
C. Demanar,	exigir,	fer	una	crida	a	la	ciutadania	perquè	acompanyés	el	Govern	

i	el	Parlament	en	la	defensa	de	la	llibertat	del	nostre	país	davant	dels	poders	
de	 l'estat	 espanyol,	 que	 de	 ben	 segur	 pretendrien	 actuar	 novament	 per	
anul·lar	 la	nostra	 sobirania.	Alhora	s'hauria	de	demanar	el	 reconeixement	
internacional.	

	
Tots	teníem	assumit	que	en	la	trobada	hi	havia	una	gran	diversitat	de	posicions	i	
ideologies	polítiques,	que	en	alguns	casos	estaven	fins	i	tot	confrontades	pel	que	fa	
als	 seu	model	 de	 país	 i	 societat,	 però	 enteníem	que	 el	moment	 històric	 pel	 qual	
passa	el	nostre	país	ens	exigia,	si	més	no,	seure	i	parlar;	i	així	es	va	proposar,	i	així	
es	 va	 fer,	 en	 el	 ben	 entès	 que	 fer-ho	no	 suposava	 en	 cap	 cas	 compartir	 cap	dels	
posicionaments	de	 la	resta	dels	participants	tret	dels	punts	proposats	 i	acceptats	
en	la	convocatòria.	
	
Volem	agrair	la	participació	de	tots	els	assistents.	Els	honora	a	ells	i	al	seus	partits	
la	valentia	d’estar	disposats,	tot	defensant	cadascú	les	seves	posicions,	ser	capaços	
també	d’apartar	apriorismes	i	prejudicis,	ni	que	sigui	per	una	estona,	i	mirar	més	
enllà	 i	 escoltar	els	que,	 essent	afins	o	no,	 són	part	del	nostre	país	 com	qualsevol	
altre.	
	
Volem	 també	 remarcar	 que	 el	 to	 de	 la	 reunió	 va	 ser	 sempre	 de	 fermesa,	
constructiu,	sincer	 i	alhora	respectuós;	com	ha	de	ser	 i	s’espera	de	les	persones	i	
entitats	que	ens	han	de	 representar	a	 les	nostres	 institucions	 i	 conduir	el	nostre	
país	a	la	independència.	
	
Lamentem	que	ara	els	qui	no	hi	van	ser	i	els	qui,	per	la	raó	que	sigui,	rebutgen	el	
diàleg	 en	 funció	 només	 dels	 rèdits	 polítics	 que	 en	 puguin	 treure;	 els	 que	 només	
viuen	de	 l’escarni;	 i	els	que	s’autoanomenen	garants	d’una	o	altra	virtut,	busquin	
en	 aquesta	 trobada	 un	 remei	 o	 una	 excusa	 per	 justificar	 la	 seva	 renúncia	 a	
l’alliberament	del	nostre	poble,	tot	invocant	d'aixecar	línies	vermelles	entre	els	que	
l’1	d’octubre	del	2017	vam	compartir	neguits,	esperances	i	il·lusions...	Aquell	dia	hi	
érem	tots	i	amb	tots;	tot	és	possible,	ho	sabem,	i	així	ho	vam	demostrar.	Aquí	rau	la	
nostra	força	com	a	poble,	aquesta	és	la	seva	por.	



Des	de	Donec	Perficiam	no	defallirem,	no	ho	hem	fet	mai	i	no	ho	farem	ara.	Qui	hi	
vulgui	ser	hi	serà,	ningú	va	dir	que	seria	fàcil	i	hi	ha	molta	feina	per	fer.	“Catalans,	
sapigueu	fer-vos	dignes	de	Catalunya!”.	
	
Fins	a	reeixir!!	
	
	
Web:	https://donecxperficiam.wordpress.com/		
Email:	perficiamd@gmail.com		
Telegram:	http://t.me/DonecPerficiamCanal		
Twitter:	@DonecxPerficiam	


