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Última ofensiva dels crítics a
Forcades per evitar el pacte amb
ICV i Podem
Reclamen als adherits que dissabte votin contra la integració de Procés
Constituent a Catalunya Sí que es Pot | Insisteixen en la coalició amb la CUP |
"Com poden dir que pretenen la ruptura amb el règim del 78 quan no qüestionen
la monarquia?", es pregunten
El corrent crític de Procés Constituent (PC) Constituents per la Ruptura encara veu possible
aturar la integració de la formació en la coalició electoral d'ICV, EUiA i Podem, Catalunya Sí que es
Pot. El conjunt dels adherits al partit debatran demà dissabte, al Palau Firal de Cornellà de
Llobregat, si se sumen al projecte o no, i Constituents per la Ruptura reclama votar-hi en contra
per "evitar democràticament que Procés Constituent decideixi arrenglerar-se amb la coalició
electoral de Podem i ICV, coalició que amb l'excusa de centrar-se en la defensa del canvi social
posa boires i ambigüitat a la necessitat de la independència de Catalunya".
Constituents per la Ruptura, que aposta pel pacte amb la CUP-Crida Constituent, creu que
"sense independència no serà possible endegar, mantenir i consolidar un procés constituent sobirà
i no subordinat a cap altre que, des de baix, que posi les bases per a la construcció col·lectiva
d'una societat realment justa, democràtica i respectuosa del medi ambient".
Així mateix, afirmen: "Se'ns fa difícil imaginar que Procés Constituent es vulgui integrar en una
coalició que en la lectura que es farà dels resultats electorals del 27-S serà comptabilitzada com a
contrària a la independència. I, en el cas que sumin majoria, quin procés constituent voldran i
podran posar en marxa dintre del restringit març legal espanyol? Com poden dir que pretenen la
ruptura amb el règim del 78 quan els uns hi han participat (ICV) i els altres (Pablo Iglesias) no
qüestionen la monarquia? Per què parlen de ruptura quan només pretenen una reforma?"
Segons els crítics a Teresa Forcades, que van sortir derrotats de l'assemblea de Terrassa (el
Vallès Occidental) que va aprovar el pacte amb ICV-EUiA i Podem, "el manifest de l'espai per la
Ruptura de la CUP-Crida Constituent s'assembla com a dues gotes d'aigua al manifest
fundacional de Procés Constituent". I es pregunten: "Per què aquest afany en anar en coalició
amb aquells que en neguen alguns dels seus punts bàsics o els emboliquen amb ambigüitats?"
Primàries i programa
La coordinadora de PC, dimarts, va posar com a condició per integrar-se a Catalunya Sí que es
Pot que hi haguessin primàries per decidir la configuració de la llista
(http://www.naciodigital.cat/noticia/91320/proc/constituent/insisteix/picar/porta/catalunya/si/es/pot)
. Aquest dijous al vespre es va saber que ICV, EUiA i Podem ja havien pactat els primers llocs de
la llista, amb l'activista veïnal Lluís Rabell al capdavant
(http://www.naciodigital.cat/noticia/91469/lluis/rabell/cap/llista/catalunya/si/es/pot) .
Quant a les crítiques provinents del flanc independentista, asseguraven que se sentien d'allò més
còmodes amb el manifest presentat diumenge, que reclama "iniciar un procés constituent propi fonamentat en la plena sobirania del poble català com a subjecte col·lectiu que pot decidir el seu
futur- que no estigui subordinat, ni sigui subaltern, a cap altre marc", en tant que ho entenen com
un sinònim de procés unilateral.
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