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La CUP es veu «molt lluny» d'entrar
al Govern però s'ofereix per ser a la
mesa del Parlament
Els anticapitalistes reclamen abordar l'autodeterminació, l'amnistia, el pla de xoc
social, un acord antifeixista i una entesa antirepressiva que inclou el canvi de
model policial

Pere Aragonès i Dolors Sabater, en imatges d'arxiu | ACN

El diputat de la CUP Carles Riera ha assegurat que en aquests moments la seva formació està
"molt lluny" de platejar-se la possibilitat d'entrar al Govern perquè tot just s'està començant a parlar.
En una entrevista a Ràdio 4, Riera ha insistit que la implicació institucional de la CUP dependrà de si
hi ha acords sobre autodeterminació, amnistia, pla de xoc social, pacte antifeixista i pacte
antirepressiu que inclou un canvi del model policial.
"Com més avancem, més altes seran les possibilitats que assumim responsabilitats de govern",
ha dit. D'altra banda, ha assegurat que la CUP està disposada a entrar a la Mesa del Parlament
per defensar la sobirania de la cambra catalana.

Riera ha explicat que la CUP ha de valorar si és més idoni per aplicar el seu programa electoral
fer-ho participant del govern, donant suport a l'executiu des de fora o des de l'oposició. I ha
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apuntat la possibilitat que al llarg de la legislatura pugui haver "canvis d'escenaris". De moment,
però, ha afirmat que la seva formació no pot dir si serà en el futur Govern perquè encara no sap què
hi aniria a fer.
Pel que fa al fet que l'independentisme hagi superat el 50% dels vots el 14-F, Riera considera
que és un "accelerador" i que posa l'independentisme en millors condicions, també a nivell
internacional. Però ha advertit que els anticapitalistes no estan per "mesures simbòliques i
testimonials" que considera que ja s'han exhaurit. I proposen exercir l'autodeterminació en la
pròxima legislatura, és a dir, abans del 2025.
En relació a la taula del diàleg, ha dit que en aquests moments és una "via morta" perquè, segons
ha afegit, l'Estat no vol parlar ni d'amnistia ni d'autodeterminació. Davant d'aquest escenari, el
diputat cupaire ha apostat per crear les condicions per a un diàleg "irreversible". "S'ha de crear un
escenari de conflicte i confrontació que faci inevitable el diàleg. Que el referèndum i l'amnistia siguin
irreversibles", ha defensat.
Riera ha recordat que la CUP porta tres anys oferint-se per formar part de la Mesa del Parlament
i considera que JxCat i ERC no els ha escoltat. Ara, de cara a la negociació sobre la constitució de
la cambra catalana, Riera ha deixat clar que la CUP ha posat sobre la taula la seva disposició
d'entrar a la Mesa i "desobeir el Tribunal Constitucional si implica defensar la sobirania del
Parlament".
"Si arribem a un acord perquè la Mesa garanteixi que es pot parlar de tot i que quan es
restringeixin drets de la ciutadania, nosaltres ens plantarem, estarem en disposició d'assumir la
màxima responsabilitat", ha dit sense descartar la CUP per a la presidència del Parlament.
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