
 DIARI de Sant Cugat     Divendres, 5 de desembre del 2014 Actualitat  Ciutat  17

 Pere Fernández
 redaccio@diaridesantcugat.cat
 @PereFPoveda

tejat fins ara. La idea que tenen 
els independentistes del fet que 
“sols construirem un país millor” 
jo no me la crec. M’haurien d’ex-
plicar molt bé quins elements 
tenim, a part dels econòmics, per 
dir que amb la mateixa gent seran 
capaços de construir una socie-
tat diferent, una política diferent 
i un estat diferent. A mi em sem-
bla molt sospitós que no es preci-
si, que es deixi a l’atzar. Això no 
mereix cap confiança.

I creu que és negociable un estat 
federal amb el Govern espanyol?
A veure, primer de tot, el PP té els 
dies comptats, si més no com a 
partit que pot governar amb majo-
ria absoluta. Segon, la indepen-
dència, a cap país del món, es pot 
aconseguir amb dos anys ni amb 
tres, és un trajecte llarg. I jo no 
crec que es pugui aconseguir la 
independència sense pactar amb 
aquell de qui et vols separar. L’al-
tra opció és la ruptura violenta, 
que ningú vol. Si Catalunya es vol 
independitzar ha de fer tot el pos-
sible perquè els altres vulguin par-

lar. Sense un pacte no es pot arri-
bar a assolir la independència.

Personalment, vostè és partidària 
que la gent pugui decidir el futur 
del seu país?
Jo crec que s’ha de fer un referèn-
dum. És veritat que dintre de l’as-
sociació hi ha opinions de dife-
rent signe. Però penso que hau-
ria de ser el primer pas i no l’últim, 
com proposa el president Mas. Ens 
podem trobar la contradicció que 
després d’haver fet tot aquest pro-
cés constituent que està en el full 
de ruta dels independentistes, es 
faci un referèndum i surti nega-
tiu i, per tant, no s’aprovi la nova 
constitució. Jo no sé si podem arri-
bar tan lluny, però penso que el 
referèndum ha de ser previ a tot 
això. En tot aquest procés hem 
començat la casa per la taulada. 
Primer caldria assegurar-nos que 
realment hi ha una majoria que 
vol la independència. //

Partidària del federalisme
Victòria Camps a l’acte de presentació de 
l’associació, a la Casa de Cultura   # ARTUR RIBERA

L’assemblea de la CUP ja ha deci-
dit els cinc primers membres de la 
llista electoral per a les eleccions 
municipals del maig del 2015. Núria 
Gibert, a la formació des del 2008, 
serà la número 1 de la candidatura. 
Ignasi Bea, actual regidor de l’Ajun-
tament, el número 2. Els següents 
tres són Ramon Piqué, representant 
de la CUP al Consell de Barri de la 
Floresta; Guim Pros, actual porta-
veu del partit a l’Ajuntament, i Noe-
mí Palou.

Per a la configuració de la llista, a 
banda dels criteris polítics, la CUP 
ha optat per buscar la representati-
vitat de diferents sectors socials, així 
com la representació dels districtes, 
simbolitzada amb la presència del 
florestà Ramon Piqué. El criteri de 
paritat ha tingut un pes important, i 
en aquest context s’emmarca la deci-
sió de què Núria Gibert encapçali la 

llista. “Tenim bones expectatives. 
A les eleccions autonòmiques vam 
tenir bons resultats a Sant Cugat, 
dels millors de la CUP a tot el país”, 
va remarcar Ignasi Bea a la presen-
tació. A banda de créixer en repre-
sentació a l’Ajuntament, Bea mar-
ca com un dels objectius aconseguir 
acabar amb la majoria absoluta de 
CiU a Sant Cugat: “És complicat tre-
ballar amb una majoria absoluta”.

El programa
El programa electoral de la CUP es 
decidirà a través d’assembles ober-
tes de diferents àmbits, sempre sota 
el paraigua del programa marc que 
es defineixi des de la formació a esca-
la nacional. Els principals eixos del 
programa seran la socieconomia i 
el comerç, les polítiques socials, la 
democràcia participativa, el model 
de ciutat i la qüestió nacional. 

La cap de llista a les eleccions va 
explicar el codi ètic de la formació 
que signen tots els integrants de la 
llista. Algunes de les característi-
ques són la limitació de mandats, la 
independència financera, l’assemble-
arisme, fer de portaveu de les lluites 
socials i la ruptura amb l’Estat. //
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Núria Gibert, cap 
de llista de la CUP 
a les municipals

La formació ha triat Núria Gibert per encapçalar la llista   # ARTUR RIBERA

Els actuals regidors, 
Ignasi Bea i Guim Pros, 
ocuparan els números 2 
i 4, respectivament, a la 
llista electoral 
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