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La CUP competirà amb Guanyem-ICV
L'esquerra independentista presenta la candidatura CUP-Capgirem Barcelona,
on s'hi sumen Pirates, En Lluita i Lluita Internacionalista | Decidiran el cap de
llista el 28 de febrer | "No es contempla" que sigui David Fernàndez

Pepe Castelltort, anunciant la candidatura CUP-Capgirem Barcelona. Foto: Bernat Ferrer/Nació Digital.

La CUP ha confirmat aquest dilluns que tornarà a presentar-se a les eleccions municipals de
Barcelona, com ja va fer el 2011. Aquest cop, però, ho farà acompanyada de col·lectius com En
Lluita, Lluita Internacionalista, Pirates i Els Verds-Alternativa Verda, amb el nom CUP-Capgirem
Barcelona (http://capgirembcn.cat/MarcaBarcelona/) . En una roda de premsa a la plaça de
Catalunya, des de la candidatura han explicat que havien decidit no sumar-se a la llista d'Ada
Colau i ICV per "discrepàncies" en el codi ètic i en el finançament de l'aventura electoral.
CUP-Capgirem Barcelona es proposa aprofundir en la "radicalització democràtica", vol promoure
"un sector públic fort" i "fomentar l'ocupació", reclama un habitatge per a tothom i la màxima de
"cap pis buit", reivindica "el dret al carrer com a espai públic" i advoca per fomentar una "ciutat
inclusiva", segons ha explicat el portaveu de la llista, Pepe Castelltort.
Un programa electoral que podria ser perfectament assumit per Guanyem-ICV. Tot i haver
mantingut converses, Castelltort ha argumentat la decisió de no confluir-hi perquè han xocat en
diversos aspectes del codi ètic -que en el cas de la CUP-Capgirem Barcelona estableix un màxim
de dos mandats i la limitació dels sous dels regidors- i en el finançament de la campanya. "Pensem
que els ingressos que es podrien obtenir no haurien de servir perquè els partits
s'autoperpetuessin", ha justificat.
Fernàndez "no es contempla"
Qui serà el candidat de la CUP-Capgirem Barcelona a l'alcaldia de la ciutat també és un misteri.
Castelltort ha detallat que els col·lectius implicats proposaran tot un seguit de noms a cadascun
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dels barris de la ciutat, i que la persona més proposada serà la que finalment ostentarà el número
u de la llista, decisió que es coneixerà el 28 de febrer. "La gent no es proposa, sinó que és
proposada", ha explicat.
...i si aquesta persona és David Fernàndez, se li ha preguntat. "No es contempla que David
Fernàndez deixi el càrrec al Parlament", ha assegurat taxatiu.

Presentació pública de la marca 'CUP-Capgirem Barcelona'. Foto: CUP
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