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La CUP respon Puigdemont: «La
factivitat del referèndum és una
qüestió de voluntat política»
La diputada Mireia Boya adverteix al president que l'Estat "mai permetrà" una
consulta sobre la independència i apunta que "la desobediència estarà en el cor
de la convocatòria"

Mireia Boya, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

La diputada i presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha explicat aquest dilluns,
en una entrevista a TV3, que per a la seva formació, el referèndum s'ha de convocar de manera
unilateral. Així, davant les paraules del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, parlant de
convocar aquesta consulta "si és factible", Boya ha assegurat que "el referèndum el podem fer
des d'aquí; en tot cas si no és factible és perquè l'Estat no ens deixa fer-lo, i això voldrà dir que hi
ha represàlies no només jurídiques o institucional sinó d'altra mena". "La factibilitat és una qüestió de
voluntat política", ha dit dirigint-se a Puigdemont, tot afegint que "aquesta factibilitat passa només
per fer-ho unilateralment, sense tenir en compte el que diu l'Estat, perquè tenim claríssim que no
el deixaran fer".
Per a Mireia Boya, de fet, "la factibilitat depèn del grau de desobediència i de com es faci" el
referèndum. "Per fer-ho, s'haurà de desobeir i fer cas a la legalitat catalana en algun moment. La
desobediència està en el cor de la convocatòria d'aquest referèndum", ha sentenciat la diputada
anticapitalista.
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En aquest sentit, ha reiterat la seva defensa del RUI com una "qüestió de sentit comú" i no com
"cap exigència de la CUP cap a ningú". "Si un dia volem ser reconeguts com a estat, el
referèndum és bàsic pel reconeixement. El referèndum és el que demana el poble i és el que
permet la culminació del procés cap a la independència", ha conclòs.
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