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David Fernàndez: «Tres diputats no
són garantia»
Galeria de fotos (http://www.naciodigital.cat/galeria/1540/pagina1/25n/nit/electoral/cup) (Jordi
BorrÃ s)

La CUP celebrant els resultats. Foto: Carles Batalla

(http://www.naciodigital.cat/galeria/1540/pagina1/25n/nit/electoral/cup)
Amb satisfacció moderada però amb ganes de continuar posant el dit a la nafra. Així ha analitzat la
CUP uns resultats que li donen tres diputats al Parlament. "Ho valorem satisfactòriament però no són
garantia de res perquè els qui manen són els mercats. És una primera passa en un llarg camí",
assegura David Fernàndez, que ha agraït "la feina que han fet milers de persones en cinc setmanes".
El líder de la formació ha remarcat que la democràcia es defensa "al carrer, contra les retallades i
els desnonaments" i ha insistit que la CUP ha de posar fi a algunes dinàmiques del sistema perquè
"ja està bé que els de baix rescatin els de dalt".
Cap pacte sobiranista
Fernàndez ha negat la possibilitat de sumar en un hipotètic pacte sobiranista i ha volgut recordar
l'esperit de la CUP. "Nosaltres estarem al costat del nostre poble per aconseguir la
independència real de la nostra nació però sortint de la lògica de la partitocràcia". Tot i això, s'ha
mostrat disposat a escoltar propostes perquè "si alguna cosa sabem fer és treballar i suar la
samarreta".
El líder de la CUP no ha escatimat crítiques a CiU en relació a la política de retallades. "Alguns han
estat dos anys amb una insensibilitat absoluta davant de 150.000 desnonats i tres milions de
pobres. No hi haurà alliberament nacional sense alliberament social".
Fernàndez també ha estat especialment contundent a l'hora de valorar la consistència sobiranista
del líder convergent i l'ha acusat de desviar la mirada quan li convenia. "Mas fa trampes sempre,
parla del carrer però només el va escoltar per accelerar el sobiranisme, no en les vagues ni en les
protestes contra les retallades. Només se l'escolta pels seus interessos". I ha afegit que no li
consta que "cap convergent hagi estat a la presó per defensar Catalunya durant la democràcia".
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