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La CUP tem que «sectors de Junts
pel Sí treballin per un nou pacte
constitucional»
Anna Gabriel desconfia del programa de la coalició independentista i afirma que
no hi ha sapigut trobar res relacionat amb "qüestionar l'obediència a l'estat
espanyol" | Avisa que cal esperar a l'escenari del 28-S i no descarta pactar amb
Catalunya Sí que es Pot

Antonio Baños i Anna Gabriel durant la roda de premsa a l'ACN | Isaac Meler

Anna Gabriel, número 2 de la llista de la CUP a Barcelona, ha afirmat que tem que "alguns
sectors de Junts pel Sí estiguin treballant en la línia d'un nou pacte constitucional". Gabriel ha fet
aquesta afirmació en considerar que darrera de la proposta de reeditar la coalició de Junts pel Sí, hi
ha l'intent de trobar una nova oportunitat per pactar. "Perquè reeditar el pacte de Junts ple Sí? No
serà que alguns segueixen treballant per allò del peix al cove?", s'ha preguntat.
En aquest sentit, Gabriel ha recordat que "el missatge que llença la gent al carrer es
independència" i ha mostrat desconfiança vers el programa independentista de Junts pel Sí. "No hi
hem sabut llegir res que tingui a veure amb qüestionar l'obediència a l'estat espanyol", ha declarat
la número 2 de la CUP.
A les preguntes dels periodistes, durant una roda de premsa a l'ACN, sobre si la CUP votaria a
favor de la investidura d'Artur Mas com a president, Anna Gabriel ha respost que el 27-S es
plantegen qüestions "més excepcionals que aquesta". "No entendrem que algú s'encalli en la
investidura d'una persona", ha remarcat, en referència al procés independentista.
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A tot això, la que va ser coordinadora del grup parlamentari de la CUP en l'anterior legislatura ha
insistit que cal esperar "aviam quins escenaris hi ha el 28-S" i "veure quin paper tenen, a l'hora
de la veritat, algunes formacions que les estem ubicant en el no", en referència a Catalunya Sí
que es Pot. Dit això, Gabriel ha afirmat que creu que "bona part dels seus vots son partidaris de
decidir" i no ha descartat possibles pactes post-electorals amb aquesta formació.
Anticapitalistes, antipatriarcals, independentistes i internacionalistes
El candidat a la presidència de la CUP, Antonio Baños, també ha intervingut a la roda de
premsa per presentar els principals eixos del seu programa. En primer lloc, Baños s'ha
proclamat anticapitalista i ha defensat que "l'economia ha d'estar al servei del poble i no al servei
d'interessos com el creixement econòmic o el PIB" que, segons ha dit, "només fan que dissimular
altres realitats".
En aquesta lína, Baños ha proposat l'establiment de models empresarials que contribueixin a
una millor redistribució de la riquesa i ha remarcat que no és partidari "destruir institucions" sino
de "crear espais on el capitalisme no arribi" perquè la societat s'hi traslladi amb el temps.
El cap de llista de la CUP també ha defensat el seu posicionament antipatriarcal afirmant que
"els femenicidis són una qüestió estructural" i criticant les desigualtats de gènere que les dones
pateixen a nivell "social, domèstic i laboral".
Un altre dels punts en els quals Baños insistit és en la unitat dels països catalans i la necessitat
que s'independitzin de l'estat espanyol. Finalment, el candidat a la presidència també ha
presentat la seva formació com una força "internacionalista" en contra de la guerra i la pertinença a
l'OTAN, i a favor de l'estabilització de l'Orient Mitjà i l'acollida de refugiats.
Totes les notícies de la CUP-Crida Constituent de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/especials/767/cup/crida/constituent)

Totes les notícies de les eleccions al Parlament 2015 27-S
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/597/27-s/eleccions/parlament/2015)

Enquestòmetre: tots els sondejos de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/seccio/Juntspelsi)

Gràfic interactiu: totes les llistes del 27-S per demarcacions
(http://www.naciodigital.cat/seccio/llistes27sCatalunya)

Totes les fotos de la campanya de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/27-S)
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