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Carles Riera, sobre Llarena: «Actua
literalment i etimològicament com un
dèspota»
El diputat de la CUP assegura que el Parlament ha de desobeir la interlocutòria
del jutge | Considera que el trasllat dels presos polítics mostra la "situació
colonial" de Catalunya

Carles Riera participant en una acte reivincatiu aquest dimecres a Tarragona | Jonathan Oca

Carles Riera, diputat i portaveu de la CUP al Parlament, té molt clar què és el que ha de fer el
Parlament davant la interlocutòria del jutge Pablo Llarena de suspendre cautelarment dels càrrecs
públics i funcions d'aquells que ostenten l'escó al Parlament de Catalunya i que es troben a la
presó o a l'exili https://www.naciodigital.cat/noticia/158172)
(
, com són Oriol Junqueras, Raül
Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez. Carles Puigdemont i Toni Comín, que també són
diputat, van delegar el vot. El diputat cupaire assegura que el Parlament ha de desobeir de decisió
del magistrat per "dignitat democràtica" i "no acceptar ser un Parlament colonitzat i subaltern". No
hi ha alternativa, "és tot o res. No poden abaixar el cap", ha sentenciat.
El cupaire considera que el jutge Llarena actua "literalment i etimològicament com un dèspota"
perquè com a jutge "pretén posar-se per damunt d'allò que democràticament ha decidit el poble".
Sobre això, ha afegit que "suspendre de funcions els electes no és només vulnerar els seus drets
civils i polítics, és negar el dret de representar a les persones que els van triar".

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/28314/carles/riera/sobre/llarena/actua/literalment/etimologicament/despota
Pàgina 1 de 3

A Catalunya, ha lamentat Riera, "la democràcia està confrontada amb la justícia i la legalitat
espanyola però estem segurs que amb la perseverança s'imposarà el seny democràtic per aconseguir
la república i tindrem la llibertat per poder alliberar els presos polítics i els exiliats".
L'anticapitalista ha destacat que la posició de la CUP és "clara i nítida" en les votacions al
Parlament. "Els nostres vots hi seran sempre quan es tracti de fer la ruptura democràtica amb
l'Estat i implantar la república i no hi seran si es tracta de manipular el moviment republicà per
utilitzar-lo de moneda de canvi per tal de discutir un canvi en el marc autonòmic".
El trasllat dels presos polítics mostra la "situació colonial" de Catalunya
A més, Riera ha celebrat que els presos polítics estiguin més a prop de casa -Rull, Forn i Turull
han arribat aquest mateix dimecres a la presó de Lledoners- perquè és una "bona notícia per ells i
per les seves famílies" però ha recordat que "nosaltres volem la seva llibertat absoluta". El cupaire
ha etzibat que ara mateix es demostra que "som un país tractat com una colònia perquè en
aquests moments els nostres presos polítics estan en presons sota administració autonòmica
catalana". Aquest fet evidencia, segons Riera que "és una demostració evident que estem en una
situació colonial i per això hem de dir prou". El diputat destaca que "ens hem de deixar
d'autoenganyar amb què l'estat espanyol estarà disposat a dialogar sobre l'autodeterminació, que
ja han deixat clar que no serà així" i ha matisat dient que "hi ha un canvi de govern, un canvi de
partit però no un canvi de règim".
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Una "cruïlla" amb dos camins possibles per Catalunya
Riera considera que ara mateix Catalunya es troba en una cruïlla amb dos camins. Per una banda
hi ha el que "ens portaria cap a la república i que transita pel compliment del mandat de l'1-O i
de les eleccions del 21-D. I l'altre, "és el que proposa el PSOE, i que sembla que té ressò en les
files del sobiranisme, que és el que ens portaria a una nova transició política i alhora, a una
reforma de l'autonomia", lamenta. En aquest cas, afegeix, sí que es faria un referèndum
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organitzat per l'estat espanyol per canviar la Constitució o l'Estatut. Riera ha sentenciat dient que
"això és el que en Xirinacs en diria la traïció dels líders, va passar al 78 i volen que torni a passar al
2018".
Pressionar als partits sobiranistes
El diputat destaca que Catalunya ha entrat en un cicle polític en què "a qui hem de pressionar és
als partits sobiranistes i independentistes perquè deixin d'enganyar a la gent i d'autoenganyar-se
ells mateixos amb somnis autonòmics i que apliquin el mandat de l'1-O".
El portaveu de la CUP ha participat aquest dimecres en la campanya reivindicativa contra la
repressió de l'estat espanyol cap al poble català que té com a protagonista el contundent so del
silenci.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/27857/nova/campanya/rebutjar/repressio/pero/amb/
silenci/protagonista) A les portes de la parròquia de Sant Pau, davant el Palau de Justícia de
Tarragona es concentren cada dia desenes de persones per reclamar que jutges, fiscals i cossos
policials s'uneixin a la seva protesta i denunciïn el que està passant. La campanya té el nom
"Silenci contra la repressió, per la llibertat. Rebel·leu-vos contra la injustícia".
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