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Francesc Homs: «La CUP ha
trencat el somriure
independentista»
El líder convergent a Madrid acusa la formació anticapitalista de tenir "actituds de
mascle alfa" poques hores abans de la manifestació a favor de la desobediència

Francesc Homs, al consell nacional de la JNC | ACN

Francesc Homs, líder de CDC al Congrés dels Diputats, ha carregat amb duresa avui contra la
CUP, a poques hores de celebrar-se la manifestació de Barcelona
(http://www.naciodigital.cat/noticia/108029/cup/es/manifestara/sense/contra/persecucio/judicial/alc
aldes/regidors) convocada per la formació de l'esquerra independentista. Homs ha demanat als
"cupaires" que abandonin la seva "actitud desafiant de mascle alfa" i ha acusat els
anticapitalistes "de trencar el somriure de l'independentisme". Una postura, la del somriure, que
segons ha subratllat, és el que ha permès "excel·lir i guanyar" davant els atacs frontals de
Madrid.
Francesc Homs ha aprofitat el consell nacional de la JNC, que se celebra a Llagostera (el
Gironès), per llançar un clar missatge a la CUP. Amb el teló de fons de la manifestació convocada
per instar a la desobediència, el vicesecretari i diputat de Democràcia i Llibertat ha demanat als
cupaires que abandonin "la manera de fer de la por", perquè aquest no és el tret que ha de
caracteritzar el procés independentista.
"No m'agrada aquesta manera de fer ni el to desafiant de mascle alfa", ha dit Homs, adreçant-se a
la formació anticapitalista i acusant-la de "trencar el somriure de l'independentisme". Per al
vicesecretari de Convergència, la CUP ha de deixar de banda la confrontació i integrar-se dins el
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procés sobiranista amb una postura "més positiva". "Perquè nosaltres, quan ho hem fet, hem
excel·lit i hem guanyat", ha dit Francesc Homs.
El vicesecretari de Convergència, a més, ha assegurat sentir-se legitimat per fer aquesta crida
en nom de les sigles del seu partit. "Qui va fer que al gener ens en sortíssim?", s'ha preguntat, en
referència a l'acord de darrera hora que va permetre investir Carles Puigdemont president de la
Generalitat. "La CUP, ERC o el pas al costat que va fer Artur Mas?", ha prosseguit.
Resposta irònica de la CUP
La resposta de la CUP no s'ha fet esperar i, de nou, han tirat d'ironia a les xarxes socials. En el
perfil oficial de Twitter han instat a Homs a "ser fort", parafrasejant el cèlebre missatge de
Mariano Rajoy a l'extresorer del PP Luis Bárcenas.

Hola @franceschoms (https://twitter.com/franceschoms) , sé fuerte #26J
(https://twitter.com/hashtag/26J?src=hash) #sensepor
(https://twitter.com/hashtag/sensepor?src=hash) ?
? CUP #sensepor (@cupnacional) 7 de maig de 2016
(https://twitter.com/cupnacional/status/728928773354205185)
La diputada Mireia Boya també ha respost Homs a través de Twitter assegurant que els
"mascles alfa són els que heu tingut el poder". Ara la gent us el vol treure. Nervis?", ha piulat
l'aranesa.

.@franceschoms (https://twitter.com/franceschoms) els mascles alfa són els que heu tingut el
poder, i ara la gent us el vol treure. Nervis?
? Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 7 de maig de 2016
(https://twitter.com/yeyaboya/status/728928577740283904)
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