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L’exdiputada de la CUP
Anna Gabriel va rebutjar
ahir “les propostes buides i
els personalismes” d’altres
opcions polítiques i va as-
segurar que la seva forma-
ció anirà “fins al final” per-
què “és radical”. Durant
l’acte de cloenda de l’escola
d’estiu de la formació anti-
capitalista a la Nau Bostik
de Barcelona, Gabriel, que
reapareixia en un acte po-
lític després del seu exili a

Suïssa, va definir la situa-
ció actual com un “tanca-
ment d’un cicle polític”, en
el qual cal “anàlisi, forma-
ció, intercanvi i propostes
per al territori, junt amb la
defensa de la llengua i l’ac-
ció contra la repressió”.
Amb aquest escenari, Ga-
briel veu l’esquerra inde-
pendentista “millor que
mai”, tot i que, segons va
denunciar, “ha estat vili-
pendiada, ridiculitzada i
atacada”, durant molt de
temps. Alhora, la veu com
un “tresor” i com l’opció

necessària per defensar
“la vida digna, l’allibera-
ment del país, els drets i la
justícia”. Des d’aquest
punt de vista, va remarcar,
la CUP aposta per no en-
fonsar-se en un clima de
“frustració, desànim i des-
orientació”.

“Si us puc servir d’algu-
na cosa després de tant
temps de ser fora –va sub-
ratllar– és per contagiar-
vos autoestima al màxim.”
Gabriel considera que la
formació té força i empen-
ta per poder emprendre

noves accions per enfortir-
se internament, entenent
el partit com a col·lectiu.
“No ens conformem amb
referències buides o dis-
cursos simplistes”, va as-
senyalar. “Anem a l’arrel,
som radicals, estem deter-
minades i tenim tanta his-
tòria acumulada que no ho
sabríem fer de cap altra
manera”, va sentenciar.

Entre els participants
en l’escola d’estiu de la
CUP hi havia dirigents i lí-
ders històrics de la forma-
ció anticapitalista, com

ara l’actual portaveu al
Parlament, Eulàlia Re-
guant, i el diputat Carles
Riera, així com altres dipu-
tats i exdiputats com ara

David Fernàndez i Pau Ju-
villà.

L’escola d’estiu de la
CUP, que ahir arribava a
la sisena edició, es va clou-
re després de tres dies, du-
rant els quals es va presen-
tar el Centre d’Estudis
Unitat Popular. Les jorna-
des van incloure una vin-
tena de conferències amb
assistència de més de 600
persones.

Crítics amb el govern
Els participants, a més
d’exposar les seves propos-
tes, no van estalviar críti-
ques al govern català i a les
constants diferències i re-
trets entre els socis de l’e-
xecutiu. A parer dels cu-
paires, aquesta tensió per-
sistent impedeix donar
resposta als reptes socials i
econòmics del país, així
com als drets nacionals
dels catalans. Per aquest
motiu, van reclamar que
en el pròxim debat de polí-
tica general, previst per a
final d’aquest mes, s’apli-
quin de manera efectiva
els acords presos per la ma-
joria independentista al
Parlament.

Entre les ponències i
taules rodones d’ahir, hi va
haver la protagonitzada
pel filòsof i president
d’Òmnium Cultural, Xa-
vier Antich, junt amb la in-
vestigadora cultural Ingrid
Guardiola i el professor de
filosofia Carlos Fernández
Liria. També hi va haver un
debat sobre l’avenç del re-
accionarisme, amb el foto-
periodista Jordi Borràs, la
periodista Jordina Arnau i
l’educador social Enric Zal-
do. Finalment, la diputada
al Parlament Okoye Löbe-
ry, l’escriptor i activista
Helios F. Garcés i l’escrip-
tora feminista Stella Ma-
gliani-Belkacem van abor-
dar temes com ara el racis-
me i la xenofòbia. ■
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Anna Gabriel, durant la cloenda de l’escola d’estiu de la CUP, ahir a Barcelona ■ ACN
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La frase

“Si us puc servir
d’alguna cosa després
de tant de temps fora
és per contagiar-vos
autoestima”
Anna Gabriel
EXDIPUTADA DE LA CUP

El president del Consell
per la República i expresi-
dent de la Generalitat,
Carles Puigdemont, entén
la pressió que s’exerceix
en el camí cap a la inde-
pendència als partits polí-
tics que la defensen des de
diferents estratègies. No

obstant, l’expresident a
l’exili considera que són
les entitats socials les que
han d’assumir aquesta
pressió, no el mateix Con-
sell. “Nosaltres tenim la
funció de no deixar-nos
atrapar per la lògica i l’es-
tratègia dels partits i ser
interlocutor amb ells”, va
indicar Puigdemont ahir
en l’assemblea de repre-

sentants que el Consell
per la República va cele-
brar a la Catalunya del
Nord. Puigdemont també
va expressar que el paper
del Consell és aglutinador:
“Volem que hi siguin tots
els partits, i en l’estratègia
cap a la independència
s’escau que hi hagi pressió
als partits. [...] Nosaltres
no hi entrem, és el debat

de l’ANC, el Consell no és
un actor electoral.”

Canvi de nom
En aquesta mateixa as-
semblea es va aprovar el
canvi de nomenclatura de
la institució republicana:
el Consell per la República
passa a anomenar-se a
partir d’ara Consell de la
República. ■

Puigdemont entén la pressió als
partits, però n’aparta el Consell
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L’expresident Carles Puigdemont en la intervenció que va
fer ahir en l’assemblea de representants del Consell ■ EPA
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