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La CUP avisa Puigdemont que unes
eleccions serien «mortals» per al
procés
Els anticapitalistes aposten per declarar la independència assumint que suposarà
una "lluita llarga, dura i difícil sota una alta violència de l'Estat" | Carles Riera
alerta que l'aplicació del 155 suposarà un "genocidi cultural i nacional"

Joan Coma i Carles Riera en roda de premsa a la seu de la CUP | Isaac Meler

La CUP posa pressió al Govern davant la disjuntiva de convocar eleccions autonòmiques o declarar
la independència, dos escenaris que segons els anticapitalistes estan sobre la taula de l'executiu
català. El diputat Carles Riera ha defensat que la seva formació aposta perquè Govern i Parlament
"ratifiquin, assumeixin i proclamin allò que el poble ja va votar l'1-O", referint-se a la constitució
d'una república catalana.
Per contra, Riera ha avisat Junts pel Sí, el Govern i el president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, que convocar eleccions seria "l'eina més eficaç, més mortal i demolidora per aturar
el procés d'autodeterminació". El diputat de la CUP ha denunciat el "tracte absolutament colonial"
que Catalunya està rebent des de l'activació del 155 i ha alertat que l'aplicació d'aquest article no
només suposa un "cop d'estat a Catalunya", sinó un procés de "recentralització" i "espanyolització
del país". "Hi ha en marxa un genocidi cultural i nacional", declarat Riera.
Per això, els anticapitalistes han defensat la necessitat de proclamar la república assumint
que suposarà una "lluita llarga, dura i difícil sota una alta violència de l'Estat" oferint una "total i
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absoluta col·laboració amb totes les conseqüències" i "corresponsabilitat" al Govern. A més, han
considerat que l'Estat aplicarà el 155 encara que es convoquin eleccions.
Construcció d'un "contrapoder"
En l'escenari de la declaració d'independència, Riera ha defensat la necessitat de bastir un
"contrapoder" a la "repressió" de l'Estat. "Sabíem perfectament que l'Estat respondria els nostres
anhels amb repressió i dictadura", ha afirmat Riera. I ha contraposat el "diagnòstic" de la CUP al de
Junts pel Sí, que esperaven un Estat i una Unió Europea més oberts al "diàleg".
En aquest sentit, ha apuntat que es van preveure "estructures d'estat que permetrien fer efectiva
la independència l'endemà de declarar-la en un context de negociació". Tanmateix Riera ha
assegurat que "no hi ha estructures per actuar en un context de rebel·lia" del Govern i el
Parlament.
Per això, el regidor de la CUP a Vic, Joan Coma, ha subratllat la importància de la societat civil i el
municipalisme per fer efectiva la independència quan s'apliqui el 155. Coma ha destacat que
els "moviments que articulen el país" seran "clau" per "fer efectiva la legalitat republicana" d'acord
amb la "estratègia no violenta" de l'esquerra independentista.
Compromís amb el pacifisme
En la roda de premsa d'aquest dimarts, la CUP ha aprofitat per avisar que els "consta" que en els
"plans de contingència de l'Estat" contra l'independentisme hi ha previstos "actes provocació i
violència" a través de mitjans "no legals". Segons Riera, el govern espanyol buscarà acusar
"l'independentisme, i la CUP en particular" de l'autoria d'aquests actes. I ha refermat el
compromís del partit de l'esquerra independentista amb el pacifisme. "La nostra lluita serà no
violenta", ha insistit. I ha conclòs: "Qui ens acusi s'autoinculpa i assumeix l'autoria".
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