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Els crítics a Forcades creen un
col·lectiu per sumar amb la CUP
Confien que, quan els militants de Procés Constituent "vegin que la confluència
significa la renúncia a independència", s'adheriran a les seves tesis
Els membres del corrent crític de Procés Constituent (PC) "Constituents per la independència
rupturista i el canvi social"
(http://www.naciodigital.cat/noticia/88950/critics/forcades/retreuen/supediti/independencia/podem)
continuen convençuts que cal confluir amb la CUP de cara al 27-S. Amb aquest objectiu, s'han
constituït com a col·lectiu desvinculat del partit, anomenat "Constituents per la ruptura"
(https://perlaruptura.wordpress.com/) , que confien que també pugui servir de plataforma
d'aterratge per als seguidors de Forcades un cop "vegin que la confluència significa la renúncia
a independència". "Teresa Forcades pot dir el que vulgui, però ni Podem ni ICV no estan d'acord
amb la independència", explica un dels promotors del col·lectiu, Lluís Vila.
La proposta de confluència amb la CUP va sortir derrotada per 114 vots a 366
(http://www.naciodigital.cat/noticia/89240/proc/constituent/avala/proposta/forcades/candidatura/uni
taria/esquerres) del congrés de Terrassa del 14 de juny, en detriment de l'aposta per confluir
amb ICV, EUiA i Podem. "Molts dels que van donar suport a Teresa Forcades, en el fons pensen
que això no significa una renúncia a la independència. Quan vegin que sí, aleshores és molt
possible que vegin que hem d'anar cap a un altre lloc", confia Vila.
"Forcades formula una proposta a la qual només hi dóna suport ella, ni ICV ni Podem. Podem ja
ha dit clarament que primer s'ha de canviar la Constitució espanyola i que haurien de votar tots els
ciutadans de l'Estat. A Procés Constituent hi ha gent de molt bona fe, possiblement també la
Teresa, que han cregut que la independència és possible per aquesta via, però no...", raona.
Sector anti-independentista a PC
Vila assegura que, dins de PC, "hi ha un sector que ja està d'acord amb la renúncia a la
independència. Un sector que no seria el de la Teresa, però que la pressionen molt. No estan per
cap mena de referèndum", assegura.
Amb aquests antecedents, vaticina que quan es presenti la hipotètica candidatura de Catalunya
en Comú "es veurà si és factible" el referèndum d'independència per al 2016, "i després s'haurà
de plantejar si accepta la renúncia o no..."
Llavors, en tant que el col·lectiu ja haurà aprofundit els seus contactes amb la CUP, Els Verds,
Lluita Internacionalista i el Col·lectiu Drassanes a través de l'espai Per la ruptura
(https://perlaruptura.wordpress.com/) , Vila confia que militants de Procés Constituent podran
corregir el tret de Terrassa. "Estem disposats a tornar a parlar amb tothom per reconduir la
situació", assegura Vila.
Fora, però dins
El nou col·lectiu desvinculat de Procés Constituent, però, no comporta una fugida del partit. "No
en marxem", explica Vila. "Qui vulgui s'hi mantindrà a dins com a corrent crític, però també es
podran incorporar gent nova que vingui de fora del Procés", exposa.
"Estem en desacord total amb línia majoritària" empresa per la formació de Teresa Forcades,
assegura Vila, "però entenem que no tenim per què ens n'hem de desvincular". I no ho faran
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perquè, assegura, "quan vegin que la confluència significa la renúncia a independència, molta
gent que creia que no, diran que tindríem raó".
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