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Independència per canviar-ho tot
Els Països Catalans estan en crisi: crisi territorial, crisi econòmica i crisi democràtica. I dia rere dia ens demos-
tren que serà impossible que en sortim si no és fora dels marcs de la Unió Europea, dels estats espanyol i 
francès i dels poders autonòmics.
En els diversos territoris dels Països Catalans s’hi ha fet front de forma diversa, però és necessari que les com-
batem en tots ells si volem desfer-nos de les velles receptes i d’alguns vells gestors.
El projecte autonomista, que neix de l’encaix amb un estat fi ll del franquisme, s’ha demostrat impossible i in-
desitjable.
L’ofensiva recentralitzadora de l’Estat espanyol, idèntica a tots els Països Catalans sota la seva sobirania, i la 
mobilització popular són les causes del fet que, entre l’espasa i la paret, una part de l’elit política principatina 
hagi aparentment enterrat l’estratègia del peix al cove i hagi apostat per la celebració d’una consulta en què 
una part del país pugui decidir el seu futur. Ara bé, cal ser conscients que CiU és incapaç de tirar endavant 
l’estratègia de desobediència necessària per desenvolupar un procés d’autodeterminació i fi ns i tot és possible 
que sigui incapaç de convocar una simple consulta.
Les causes d’aquesta incapacitat són clares: la patronal que fi nança i dóna cobertura mediàtica a CiU, i a la 
qual aquest partit representa políticament, ha deixat clar que no aposta per l’autodeterminació, sinó per la ne-
gociació d’un pacte fi scal i per les infraestructures. De la mateixa manera, no hi ha cap motiu per pensar que 
l’alternança de govern al País Valencià i a les Illes en perjudici del Partit Popular obri un escenari qualitativament 
millor.
Un nou pacte amb l’Estat és un frau democràtic. El camí del mig entre la recentralització i l’autodeterminació ha 
desaparegut. El nou futur que volem començar a construir ha de ser un full en blanc en el qual el poble pugui 
escriure-hi sense condicionants les bases que han de regir el nostre comú, sense les receptes del passat ni els 
gestors del passat.
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Aquest any, sí, sí i sí!
Quan un comença un nou any, sempre es fan propòsits de nous pro-
jectes i fi tes a assolir i aquest any 2014 serà el de la veu del poble. 
Un poble que vol dir prou a la repressió econòmica, política i social 
imposada per l’Estat Espanyol durant tants i tants anys i que vol es-
collir lliurement en quin model de societat vol viure.

Volem una transformació real de les estructures patriarcals que fi ns 
ara han governat el nostre país i que sigui la ciutadania qui pugui 
exercir amb plena llibertat, el seu dret a decidir mitjançant un referèn-
dum  sobre la independència de Catalunya, com el gest més demo-
cràtic existent, per poder participar en la presa de decisions sobre 
l’estructura organitzativa i de participació ciutadana que anhelem pel 
nostre poble.

Per això des de la CUP diem:

SÍ al referèndum, com a acte de participació absolutament democràtic, 
SÍ a la independència del nostre poble, un poble oprimit i sotmès històricament per uns interessos d’una classe 
oligàrquica catalana i espanyola dominant i 
SÍ als Països Catalans, a l’alliberament social i nacional de tota la nació completa.

http://santjoanabadesses.cup.cat/
santjoandelesabadesses@cup.cat

També pots col.laborar econòmicament:
2100 - 8154 - 95 - 2300043725

POBLE VIU és el butletí de la Candidatura 
d’Unitat Popular de Sant Joan de les Abadesses, 
i a través seu s’expressen tant l’organització com 
els seus militants i simpatitzants a títol individual. 
POBLE VIU resta oberta a tots els veïns i veïnes 
que vulguin compartir les seves opinions o les 
seves idees per transformar el nostre poble.
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El passat divendres 31 de gener es va celebrar el 
primer Plenari Municipal de l’any. Després d’aprovar 
l’acta del ple anterior, del 29 de novembre de 2013, 
el  segon punt de l’ordre del dia referent a l’adequació 
de la zona de la parada dels autocars en plena ca-
rretera de Camprodon va ser el més disputat. Tot i 
que l’únic que s’havia d’aprovar era la modifi cació ini-
cial del POUM per tal de permetre modifi car la zona 
i que el projecte executiu encara no s’ha redactat, 
sembla que tant els grups de CiU com d’ERC no aca-
ben de veure clara aquesta modifi cació de la zona 
per encabir-hi una parada com cal, i que comportarà 
d’enderrocament de l’edifi ci de l’antic CAP, abstenint-
se en la votació, de manera que el punt va ser aprovat 
pels vots majoritaris del PSC.
Encara que l’Alcalde va remarcar en diverses oca-
sions que la parada al mig de la carretera de Campro-
don és una exigència de Transports de la Generalitat, 
des de la CUP seguim sense entendre massa fi ns a 
quin punt és coherent haver d’encabir pràcticament 
amb calçador una parada com cal al mig d’una carre-
tera nacional. En tot cas haurem d’esperar a veure la 
redacció del Projecte Executiu.

El tercer punt es va aprovar per unanimitat la modifi ca-
ció de l’ordenança fi scal número 22, que és la regula-
dora de la taxa pel subministrament d’aigua. El canvi 
es va fer per poder  tarifar la possible instal·lació de 
bateries de contadors nous.

També es va aprovar defi nitivament l’Acord d’imposició 
i ordenació de contribucions especials per les obres 
d’ampliació del Parc de la Muralla de la Vila Vella. S’ha 
de dir que en aquest punt només es va presentar una 
al·legació, però no per l’Acord, sinó per una assig-
nació equivocada per part de l’Ajuntament dels titu-
lars d’uns habitatges. Un cop rectifi cat es va estimar 
l’al·legació i es va aprovar per unanimitat.

Amb l’abstenció de CiU i els vots a favor del PSC i 
ERC es va aprovar modifi car els Estatuts Reguladors 
del Consorci per la protecció i la gestió dels Espais 
d’Interés Natural del Ripollès. La modifi cació demana-
da pel CEIN era per que tot el Ripollès se sentís repre-
sentat en aquest òrgan amb la creació de dues vice-
presidències, una per la Vall de Camprodon i l’altra 

per la Vall de Ribes.

Un altre punt que va fer augmentar la presència de 
públic a la sessió va ser el nomenament de nous 
voluntaris de Protecció Civil, pel qual ens sumem a 
l’agraïment mostrat per tots els grups municipals a la 
seva tasca i voluntariat.

El setè punt, que també es va aprovar per unanimitat, 
va ser el canvi de nomenclatura del Carrer Abat de 
Velmanya pel de Carrer Abat Ramon de Vallmanya.

Pel que fa a les mocions dels grups polítics municipals 
se’n van presentar tres des del grup d’ERC i tres des 
de la CUP sobre les mateixes temàtiques i que es van 
votar per separat : de suport al referèndum, contra la 
reforma de la llei de l’avortament i sobre polítiques per 
als habitatges buits de Sant Joan.
En el primer cas la moció d’ERC va ser aprovada per 
unanimitat, mentre que la presentada per la CUP no 
es va aprovar a causa dels vots negatius del grup so-
cialista, tot i l’abstenció de CiU i els vots favorables 
d’ERC. En el torn obert de paraula des de la CUP es 
va manifestar la nostra decepció en no haver-se apro-
vat la moció remarcant les constants negatives i ame-
naces de l’estat espanyol cap a la seva realització, i 
explicant que la moció de la CUP demanava suport a 
la realització del referèndum, malgrat tots els impedi-
ments, perquè aquesta era la voluntat majoritària del 
poble català.

Les mocions referents a la llei de reforma de 
l’avortament van ser aprovades per unanimitat, men-
tre que es va acordar deixar sobre la taula les referents 
a l’habitatge per tal de poder-ne consensuar una entre 
els quatre grups i estudiar amb més deteniment les 
polítiques a seguir i les possibles solucions, segons 
l’argumentari de l’Alcalde. Cal remarcar que la moció 
presentada per la CUP és la que s’està presentant a la 
majoria d’ajuntaments catalans per part de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

Per acabar el Ple es va donar compte dels Acords 
adoptats per la Junta de Govern Local  i els Decrets 
d’Alcaldia i fi nalment es va obrir el torn de paraula als 
grups municipals i al públic.

NOTÍCIES DE PUIG-ALT DE TER

CRÒNICA DEL PLE DEL 31 DE GENER DE 2014.
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Trenta anys de lluita feminista per l’assoliment d’un 
dret fonamental per el conjunt de les dones als Paï-
sos Catalans, es destrueix amb una reforma que no 
té recolzament social, i que empitjorarà encara més la 
situació social, econòmica i de salut les dones. 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular volem mostrar 
la nostra profunda indignació i ràbia a la pèrdua de 
nou d’aquest dret tant fonamental, l’avortament. Des-
prés de trenta anys d’haver despenalitzat l’avortament 
amb la llei del 2010, el PP ha restringit de nou la lliber-
tat de les dones a decidir sobre si volem o no ser ma-
res. Una reforma de llei que pretén incapacitar-nos ara 
com a subjectes decisoris dels nostres cossos i úters. 
En primer lloc, volem deixar clar que la CUP ens opo-
sem frontalment a l’aplicació d’aquesta reforma de 
llei, perquè seran un conjunt d’especialistes mèdics 
qui decidiran, per la dona si aquesta pot, o no, avortar 
. A més a més, la irrupció de l’embaràs es farà exclu-
sivament sota criteri mèdic i només a partir de tres 
supòsits molt restringits, com ja va passar amb la llei 
post franquista de l’any 1985. Fet que ens porta a va-
lorar que aquesta llei, en cap cas respon a una millora 
de la llei del 2010, sinó que només satisfà els postu-
lats ideològics i morals del PP, l’església i al conserva-
dorisme de l’Estat Espanyol. És a dir, que les dones 
ens veiem avocades a la reproducció i al paper de
mares i cuidadores. 

En aquest sentit, volem remarcar la importància que 
l’avortament té a nivell internacional, com indicador 
de qualitat, igualtat i benestar per a les dones. Per 

això ens hem de fi xar en els índex de benestar de les 
dones en aquells països on l’avortament és legal, i les 
polítiques d’educació sexual i per la salut estant con-
solidades. Països on les restriccions per avortar no es 
basen en tres supòsits, sinó que ja sigui a través d’una 
llei de plaços o bé perquè existeix lliure de terminis, es 
tenen en compte el conjunt de circumstàncies que po-
den portar a una noia i dona a avortar, sense ser qües-
tionades. Situacions de les dones que van més enllà 
del risc físic i/o psicològic de la dona, les violacions, o 
la inviabilitat de la vida del fetus. Si les dones avorten 
és  perquè simplement no volen ser mares, i  aquesta 
és una decisió  totalment legítima, vàlida i refl exionada 
per qui així ho decideix.
Per últim, la nova llei no inclourà l’avortament en el 
codi penal en el cas de les dones, però sí en el cas 
dels metges i conjunt d’especialistes que així avalin 
un avortament fora dels tres supòsits que contempla 
la llei. Això té unes conseqüències personals i políti-
ques irreversibles cap a les dones. I és que ens tro-
barem amb moltes traves de nou, a l’hora de poder 
avortar per les vies legals que ens han imposat. En 
cap cas la nostra veu comptarà per a res, perquè tota 
decisió dependrà dels metges. Per aquest motiu es 
regularà l’objecció de consciència dels professionals i 
la seva decisió mèdica sobre què, quan, com i qui pot 
avortar. Una decisió que té els riscs de ser totalment 
arbitrària i basada en criteris ideològics i morals, depe-
nent del conjunt d’especialistes que emetran l’informe 
mèdic, i  que sentenciarà si podrem avortar a o no, o 
bé aconseguir la pastilla del dia després (postcoital). I 
com ja han advertit des del feminisme, obligar de nou 
a moltes dones, o bé avortar en d’altres països (això 
aquelles que s’ho puguin permetre), o bé a practicar 
avortaments de risc i insegurs per a la salut de les 
dones que no vulguin ser mares, i no tinguin recursos 
per marxar fora.
Per aquest motiu des de la CUP assumim com a prò-
pies  les reivindicacions del feminisme organitzat i 
combatiu, i continuarem defensant i apostant per:
- El dret a decidir sobre el propi cos, sense supòsits, 
sense indicacions, sense tuteles.
- Una educació sexual i afectiva igualitària, lliure, sana.

La Candidatura d’Unitat  Popular rebutja la 
reforma de llei de l’avortament del Partit Popular .
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- Anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i a 
l’abast de tothom
- El suport entre dones i professionals
Així doncs, assumim el ple compromís per a continuar 
lluitant i garantint aquest dret des de ja, als carrers a 
través de xarxa de suport mutu per l’avortament. Im-
pulsant, juntament amb el moviment feminista i anti-
capitalista les caixes de resistència (econòmica) per 
a les dones que vulguin avortar, metre el sistema pú-
blic i legal no els hi permeti. I ens organitzarem amb 
el moviment feminista perquè als Països Catalans les 
dones continuem tenint els nostres drets garantits, 
com a dones i ciutadanes a través del municipalisme 
organitzat.
I des de les institucions la CUP assumim a partir 
d’avui el nostre compromís per impulsar des del Par-
lament,  la comissió que ha de fer efectiva en breu, la 
llei pròpia per  l’avortament, ”Llei catalana per la Salut 
Sexual i Reproductiva”, tal i com vam defensar i apro-

var per una àmplia majoria en ple del Parlament de 
Catalunya el dia 27 de setembre del 2013 :
1. El Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés 
per a l’elaboració i desenvolupament d’una llei pròpia 
de drets i salut sexual i reproductiva
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
a. Desplegar en la seva totalitat, i amb la màxima efi -
ciència i efectivitat real, la Llei actual garantint l’aplicació 
del text legislatiu tant en matèria d’educació sexual, 
com d’anticoncepció i interrupció de l’embaràs. Dotar 
dels recursos necessaris a la xarxa pública de salut 
per garantir l’equitat en l’accés i l’exercici dels drets 
sexuals i reproductius.
b. Blindar les garanties que la Llei actual estableix per 
protegir el dret, la seguretat i confi dencialitat de les 
dones i professionals que efectuen una interrupció vo-
luntària de l’embaràs limitant qualsevol intent de retro-
cés del Govern de l’Estat en aquesta matèria.
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Que en aquest país nostre ens estem quedant sen-
se pagesos, és una evidència inqüestionable: tenim 
una població agrària molt envellida i les perspectives 
de futur pels joves -i no tant joves- són, en la majoria 
dels casos, ben poc optimistes. Més enllà dels típics 
i tòpics que és una feina dura i esclava (que ho és), 
que no tenim vacances i que acabem fent més ho-
res que un rellotge per arribar enlloc, hi ha una clara 
mancança de voluntat política i social per tal que en 
aquest país hi continuïn havent pagesos. Massa so-
vint, per espolsar-nos responsabilitats, diem allò que 
ja comença a ésser tant suat “que tot es culpa de Ma-
drid”, un argument més o menys cert, però que vol 
amagar una realitat. I és que la classe política i el mo-
viment sobiranista no entén el sector agrari com a un 
sector estratègic i de país, i es posa en evidència que 
en un futur escenari polític, si assolim la independèn-
cia nacional, els pagesos d’aquest país, en el millor 
dels casos, ens quedarem com ara, és a dir, condem-
nats a la marginació social i a la ruïna econòmica.
Tot el complex món del sobiranisme, en els darrers 
temps, ha crescut molt i de pressa, i aquest fenomen 
és més degut a l’arrogància i a la supèrbia de la casta 
espanyola, que no pas a les conviccions pròpies de 

país i nació, mancança que acabarà condicionant el 
procés i serà determinant a l’hora d’assolir o no els 
objectius polítics. El procés sobiranista ha generat ex-
pectatives i il·lusió a una part molt important del poble 
català, i és que l’estat espanyol no ens respecta, no 
funciona i és, en essència, irreformable.
Ara bé, entenc que el procés català ha d’anar molt 
més enllà d’un simple canvi de banderes i de tenir la 
possibilitat de disposar dels recursos econòmics que 
es generen a casa nostra. El simple fet que la Gene-
ralitat disposi d’estructures d’estat no implica neces-
sàriament que aquests recursos siguin destinats per 
a garantir la justícia social, la cohesió territorial i la 
construcció nacional. És de prioritat absoluta que les 
organitzacions polítiques i socials que donen suport 
el procés elaborin propostes concretes per a garantir 
i fomentar el sector agrari, ramader i forestal, ja que 
aquest és indispensable per a gestionar el territori i 
disposar de productes alimentaris de qualitat.
Cal que comencem a encarar els reptes que tenim 
davant com a societat i com a país amb maduresa i 
responsabilitat. Si aquest país no funciona, també es 
per responsabilitat nostra.

TOTI JUANOLA, pagès de Rocabruna.

OPINIÓ

PEL FUTUR DE CATALUNYA CALEN PAGESOS A LA TERRA
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El Ripollès va passar de domini republicà a franquis-
ta a la primeria de febrer de 1939. L’ocupació militar 
del territori queda ben detallada en els comunicats de 
guerra de l’exercit franquista. 
Si el del dia 8 anunciava l’entrada a Ripoll, el de 
l’endemà era forca mes explícit:
“Se han ocupado, entre otros muchos, los pueblos de 

Campdevánol y Ribas de Fresser en el sector de Ri-

poll, siendo incalculable el botín cogido en esta par-

te. En la estación de Ripoll hay seis grandes trenes 

cargados de material con 15 locomotoras y cerca de 

200 vagones; y en el trayecto de Ripoll a Ribas en to-

das las estaciones hay vagones cargados. La fábrica 

Hispano-Suiza de Ripoll y otras de material de guerra 

en Ripoll han sido encontradas intactas.”

El del 9 de febrer referia l’arribada a la frontera per la 
banda de Núria:
“Se tienen noticias de haberse ocupado San Juan de 

las Abadesas y otros muchos pueblos y posiciones y 

de que nuestras columnas han logrado alcanzar gran 

profundidad […] Otras fuerzas, en el sector norte de 

Ripoll, han ocupado los pueblos de Bruguera, Pardi-

nas, Caralps, Santuario de Nuria, habiendose alcanza-

do la frontera en este punto, San Pablo de Segurias, 

San Juan de las Abadesas y Vallfogona de Ripollés, 

continuando el avance a la hora de dar el parte. En Ca-

ralps ha sido encontrada una fábrica recién montada 

de gases lacrimógenos; en Nuria un hospital con heri-

dos rojos, en San Juan de las Abadesas muchas ame-

tralladoras sobre vagón, dos piezas de grueso calibre, 

una batería antiaérea y vagones con tiendas, prendas 

y gran cantidad de municiones de todas clases.”

Finalment, el del dia 10 completava la resta de territori:
“Durante la noche pasada fue ocupado Camprodón, 

de gran importancia militar, y en el día de hoy se ha lle-

vado a cabo la ocupación de Planés y Planoles y otros 

pueblos y posiciones próximos a Tosses.”

Allò que no esmenten els comunicats ofi cials franquis-
tes es que –juntament amb les destruccions provoca-
des per la retirada republicana en les obres publiques 
i alguna industria– l’entrada triomfal dels vencedors 
va ser precedida i acompanyada de bombardeigs que 
causaren destruccions importants a Ripoll, Campde-
vànol i Ribes de Freser; hi moriren una cinquantena 
de persones. D’altra banda, almenys dues persones 
(una a Ripoll, i l’altra a Sant Pau de Seguries) van per-
dre també la vida a mans dels regulars.
Altrament, a causa de l’explosió de bombes abando-
nades, entre el 1939 i el 1958, s’enregistraren cinc 
morts a Sant Joan de les Abadesses i un altre a Ripoll.
Es difícil de saber el nombre de persones i de famílies 
senceres que, poc abans, abandonaren la comarca i 
traspassaren la frontera en condicions gens agrada-
bles, però podem aventurar una xifra mínima de 500 
ripollesos que s’exiliaren. Un camí ben incert els espe-
ra: tot primer en els camps de concentració de l’altra 
banda de la serralada pirinenca; després, fi ns i tot, en 
països llunyans. Una desena de ripollesos moriren en 
els camps d’extermini nazi, i entre els comunistes fo-
ragitats del territori francès l’any 1950 i desterrats a 
Còrsega hi havia Joan Fajula, de Campdevànol.

Text extret de “L’època franquista al Ripollès (1939-1960)” de 
Josep Clara i Resplandis.

Febrer de 1939, entrada de les tropes franquistes al Ripollès.




