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La CUP concretarà el dia 24 la seva
estratègia al Parlament per
culminar el procés
A la reunió hi participaran els representants territorials del Consell Polític i els de
les organitzacions afins del Grup d'Acció Parlamentària i pretén cohesionar la
formació els propers mesos

Reunió recent del consell polític de la CUP. Foto: ACN

El Secretariat Nacional de la CUP, d'acord amb el grup parlamentari, ha convocat una reunió del
Consell Polític (que reuneix els representants territorials de la formació) i del Grup d'Acció
Parlamentària (que aglutina també les organitzacions que es van presentar en coalició amb la CUP
el 27-S) per al dissabte 24 de setembre. L'objectiu, segons explica aquest dilluns en un
comunicat, és debatre i ratificar l'estratègia institucional al Parlament per "exhaurir la legislatura
garantint el dret a l'autodeterminació de Catalunya". La convocatòria arriba després de les
assemblees territorials de la setmana passada i d'abans de l'estiu i fruit del desplegament dels
acords presos a l'Assemblea Nacional d'Esparreguera que giren a l'entorn dels eixos
referèndum, unilateralitat i desobediència.
El debat girarà entorn als reptes dels propers mesos i com aquests poden servir per verificar la
predisposició del Govern a culminar la legislatura amb l'objectiu que va iniciar-se, segons s'indica
des de la CUP. Tot apunta que els anticapitalistes donaran suport a Carles Puigdemont a la qüestió
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de confiança http://www.naciodigital.cat/noticia/115106/cup/confirma/si/questio/confianca)
(
, però
posteriorment tindrà lloc el debat de política general (on caldrà començar a concretar els canvis en el
full de ruta) i seguidament els pressupostos, àmbits en els quals encara han d'establir l'estratègia
negociadora.
Segons la nota de premsa, amb aquesta convocatòria, la CUP busca "habilitar espais de discussió i
de pressa de decisió que evitin el reduccionisme de les votacions binàries, treballar el debat amb
més temps i aconseguir consensos més amplis al si de l'organització". Fugir, per tant, de
situacions com l'assemblea que va empatar respecte la investidura d'Artur Mas
(http://www.naciodigital.cat/noticia/100560/assemblea/cup/acaba/empat/1515/vots/entre/partidaris
/si/no/mas) , la qual va tensionar molt l'organització.
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