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La CUP tanca la campanya
presentant-se com la «garantia de
la independència»
Antonio Baños retreu a Mas que "la independència no té el seu nom" | La
furgoneta del vídeo "Anaven lents perquè anaven lluny" i l'apagada de la
microfonia donen espontaneïtat a l'esdeveniment | 5.000 persones omplen
l'amfiteatre de Llefià en l'acte més massiu de la candidatura

Anna Gabriel i Antonio Baños cantant «Els Segadors» | Isaac Meler

Quan Lluís XVI es va despertar i va preguntar per l'assalt a la Bastilla, va interpel·lar el seu
servent amb aquestes paraules: "Això és una revolta?". La resposta va ser: "No, és una revolució".
El candidat a la presidència de la CUP, Antonio Baños, ha fet referència des de Badalona en el
tancament de campanya de la CUP a aquesta cita històrica, però aplicant-la al cas català. "Aquest
dilluns, quan s'aixequin el Fainé, l'Oliu, i el Rei i la Leticia, diran 'como han ido las elecciones
catalanas?', la resposta serà: 'no eren unes eleccions, era una revolució'". Baños ha tancat així un
dels discursos més abrandats de tota la cursa electoral pel 27-S.
"Senyor Mas, la independència no té el seu nom, a la Meridiana no cridaven el seu nom, ningú
va cridar el seu nom", ha proclamat el cap de llista de la CUP. Seguidament, amb una militància
molt encesa després d'haver sentit durant bona part de la campanya que la formació de l'esquerra
independentista ha estat indulgent amb Junts pel Sí, silenci. Una fallada tècnica ha deixat al
candidat sense megafonia. Però no ha importat i Baños ha continuat el seu discurs a ple pulmó
davant de més de 5.000 persones sigil·loses que omplien l'amfiteatre del Parc Gran Sol del barri
de Llefià.
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Des d'allà, Baños ha situat Badalona com "el millor exemple" de "com la gent s'hi torna davant el
racisme i el feixisme". "Badalona és la Catalunya del futur", ha sentenciat sobre la ciutat on un
pacte d'esquerres va arrabassar l'alcaldia a Xavier García Albiol, actual cap de llista del Partit
Popular.

Antonio Baños, en ple míting de Badalona Foto: Isaac Meler

L'acte ha estat espurnejat amb diversos moments àlgids, com ara la projecció de vídeos dels
moments estel·lars de la CUP al Parlament en l'anterior legislatura que han tornat a la memòria
episodis com quan David Fernández li preguntava a Rodrigo Rato "sap què és l'omertá? Sap
què és la màfia?". Tanmateix, s'ha viscut una situació de cert surrealisme o ironia quan un Miquel
Iceta pronunciava el lema "ho volem tot" en un vídeo de campanya de l'esquerra independentista.
Fet que ha provocat que el públic aclamés el seu nom.
"Els senyors de Convergència"
Anna Gabriel, segona a la llista per Barcelona, s'ha sumat a les crítiques a Junts pel Sí després
que aquest dijous l'encara president de la Generalitat, Artur Mas, qüestionés la utilitat del vot a la
CUP (http://www.naciodigital.cat/noticia/95194/mas/alerta/vot/cup/no/ajudara/res/cara/europa) .
"Senyor Mas, senyors de Convergència, si hi ha algú que ens ha de demostrar que treballarà per
la independència sense dilacions son vostès", ha manifestat, tot afegint: "És hora de cridar alt i ben
fort que si hi ha una garantia d'independència, la garantia es diu CUP-Crida Constituent".
Gabriel ha insistit que la CUP no mereix ser qualificada "com un problema per la independència".
"Si nosaltres som els que fa 40 anys que ens manifestem l'11 de setembre, som els condemnats
per no anar a l'exèrcit espanyol, som els que ens han condemnat per cremar la monarquia", ha
declarat. I tornant-se a dirigir a Junts pel Sí i, especialment a CDC, ha afegit: "Si algú ha de
clarificar que no està al costat dels bancs son vostès".
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L'empenta de la furgoneta
Si una metàfora ha fet fortuna durant aquesta campanya electoral és la del poble que empeny una
furgoneta Volskwagen Westfalia
(http://www.naciodigital.cat/noticia/94421/anaven/lents/perque/anaven/lluny/pellicula/cup) , la
mateixa que ha irromput enmig de l'escena en l'inici del tancament de campanya de la CUP,
conduïda per Quim Arrufat i carregada amb candidats. La primera en baixar ha estat Gabriela
Serra, número 4 de la llista per Barcelona, vestida amb la granota blava de "la classe
treballadora" per proclamar que la mateixa empenta de la furgoneta serà la que l'esquerra
independentista porti al Parlament.
L'exdiputada Isabel Vallet també s'ha mostrat molt dura amb Junts pel Sí i ha repassat els punts
més crítics del programa electoral d'aquesta formació i la seva obra de govern. "Enmig de la crisi
econòmica, Convergència i Unió va decidir prioritzar la privatització d'Aigües Ter-Llobregat", ha
explicat, tot afegint que els convergents van dur a terme la privatització del Servei d'Ocupació
Juvenil amb els vots d'Esquerra Republicana.
Vallet també ha lamentat que en les propostes de Junts pel Sí en matèria de sanitat hi falti la
paraula "pública". "Ens fan retrocedir en els nostres drets", ha insistit l'exdiputada, per
manifestar que aquest retrocés no serà tolerat vingui d'on vingui: de la Unió Europea, de l'estat
espanyol i "menys encara de l'oligarquia catalana" que està, segons Vallet, al capdavant de les
institucions.

Anna Gabriel i Antonio Baños alçant el puny, a Badalona. Foto: Isaac Meler

Totes les notícies de la CUP-Crida Constituent de les eleccions del 27-S
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(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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