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La CUP retreu a Torra que
«l'autodeterminació no es va a
negociar enlloc, s'exerceix»
Maria Sirvent avisa al Govern que el moviment popular republicà implementarà la
independència, "amb l'acompanyament o no de les institucions"

La diputada de la CUP Maria Sirvent, aquest dimarts, al Parlament. | ACN

La CUP s'ha desmarcat de la proposta de Quim Torra de fer caure Pedro Sánchez el novembre,
si no presenta un pla per exercir l'autodeterminació, precisament perquè afirma que "el dret a
l'autodeterminació no es va a negociar enlloc, s'ha d'exercir". La diputada maria Sirvent ha
destacat que "[Miquel] Iceta ja ha dit que ni parlar-ne del dret a l'autodeterminació", però, tot i això, ha
afirmat que serà una realitat: "És un dret bàsic i essencial, l'exercirem el moviment popular i el farem
valer, la gent que mai falla"
I això es farà, ha assegurat, "amb l'acompanyament o no de les institucions". "Exercir la ruptura
amb un estat que ens aboca a una situació quasi dictatorial és imprescindible", ha etzibat, i ha
insistit que el moviment independentista ho farà i el farà "valer a tot arreu": "El que farem és exercir
els nostres drets, costi el que costi, amb el suport de les institucions o sense". Sigui com sigui, ha
recordat que no van donar suport a la investidura de Torra, sinó que es van abstenir "tenint en
compte el context d'excepcionalitat". I la seva actuació, fins ara, "va absolutament en contra de la
direcció cap a on hauria d'anar".
En relació a la substitució dels diputats processats, Sirvent ha criticat la votació del dictamen. "No
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tenim res en contra que la mesa del Parlament decideixi qui pot votar i qui no, el que no estem
d'acord és que es desenvolupi aquesta interlocutòria i se'n faci una lectura expansiva", ha
explicat, i ha demanat que la resolució a la situació es prengui per part de les institucions catalanes:
"Que ho decidim entre totes i no perquè ho digui un jutge amb sed de venjança".
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