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fracking? ni al ripollès ni enlloc!
La fracturació hidràulica (o fracking ) començarà a foradar el Ripollès amb el risc d’afectar la nostra comarca, els 
nostres aqüífers i hipotecar-nos el futur, mentre diferents estats d’Europa, com França, i la resta del món ha prohi-
bit la seva utilització pels riscos que comporta.
És una tècnica que possibilita o augmenta l’extracció de gas i petroli del subsòl i consisteix en un sistema de 
pous de perforació vertical fins a la capa de pissarra. Un cop s’arriba a aquesta capa el tub de perforació pren 
forma horitzontal i es fan una sèrie de detonacions explosives que provoquen 
petites fractures a la roca per les quals s’injecten, per etapes, milers de tones 
d’aigua a molta alta pressió, barrejada amb sorra i fins a 600 additius químics, 
alguns altament tòxics. Cada sistema de 6 pous o plataforma, en què s’agrupa 
l’extracció, utilitza entre 54.000 i 174.000 m3 d’aigua i entre 1.000 i 3.500 m3 
de substàncies químiques.
El fracking allibera components químics contaminants al subsòl, enverina les 
aigües freàtiques, consumeix gran quantitat d’aigua, i genera trànsit i residus 
en superfície.  A més, és molt depredadora del sòl, ja que cada pou d’extracció 
necessita molta superfície i cal fer diversos pous al llarg del territori afectat.
Des de la CUP ens oposarem fermament a qualsevol pràctica de desenvolu-
pament econòmic especulatiu i de destrucció de l’entorn natural a la nostra 
comarca i arreu dels Països Catalans. Raó per la que exigirem l’anul·lació im-
mediata de les llicències ja donades i de les sol·licitades, així com la prohibició 
total de la tècnica del fracking i l’obertura d’un debat obert amb tota la societat 
cap a un nou model energètic.
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independència!
La Manifestació de l’11 de setembre amb un mandat clar: INDEPENDÈNCIA. Clam que el govern de CIU l’ha 
intentat manipular i monopolitzar en la persona d’Artur Mas, quan (que ni tan sols hi va participar), convocant 
eleccions el 25 de novembre, mentre la crisi colpeja cada cop més fort a les classes populars del país, atur, 
desnonaments, exclusió social, retalles a la sanitat i a l’educació, privatitzacions, repressió,... de la que també 
en són responsables. 
En aquest context polític i socioeconòmic, la CUP-AE ha aconseguit 3 diputats al parlament autonòmic, des-
prés d’un mes de mobilització popular molt important, amb assemblees obertes a tot el territori, amb moltes 
complicitats i un gran esforç humà, sense crèdits bancaris, superant els entrebancs de la recollida d’avals, el 
silenci dels mitjans de les elits del país, les enquestes cuinades, el vot útil i la llei d’hondt, d’aquesta suposada 
democràcia de les maquinàries de la partitocràcia empoltronada i sotmesa al sistema.
El David, la Georgina i el Quim seran la veu de les classes populars al Parlament, una veu ferma i incòmode al 
sistema, demostrant que una altra manera de fer política és possible i que s’ha de retornar la sobirania econò-
mica i política al poble. 

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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LA CUP AL PARLAMENT

La decisió
El debat intern de la CUP de fer el pas a les institucions supra-
municipals feia temps que era a l’agenda. Malgrat la qüestió 
no va ser plantejada obertament a l’Assemblea Nacional de 
Reus celebrada l’11 de març d’aquest any, es van aprovar un 
conjunt de comissions de treball, i una d’elles la Comissió de 
Lluita Institucional que seria l’encarregada de preparar el te-
rreny i les condicions necessàries per a la possible candidatu-
ra a les eleccions al Parlament del 2014.
Però els esdeveniments es precipiten i el 22 de setembre 
aquesta comissió canvia l’estratègia engegant la maquinària 
per preparar el procés de cara a les encara hipotètiques elec-
cions del 25 de novembre. En el Consell Polític es creen diver-
ses comissions de treball (jurídica, econòmica, de campanya, 
estratègia, comunicació i de confecció de llistes), la convoca-
tòria d’assemblees obertes i s’organitza una Assemblea Na-
cional Extraordinària on es prendrà la decisió final.
A partir d’aquí tot l’engranatge d’Assemblees Locals comença 
a girar, convocant-se assemblees obertes arreu del principat amb diverses entitats, col·lectius, candidatures 
municipals alternatives, assemblees de barri i organitzacions de l’esquerra alternativa debatent el per què, 
el com s’hauria de presentar la CUP a les eleccions del Parlament i quines haurien de ser les seves línies 
d’actuació. D’aquestes assemblees en surten també propostes de noms per confeccionar les llistes.
En aquest sentit, a la nostra comarca es convocaren dues assemblees, una primera a Sant Joan el dia 5 
d’octubre al Palmàs, i una segona el 26 d’octubre a la Sala Eudald Graells de Ripoll. De totes dues assemblees 
en surten conclusions favorables a la participació als comicis i com a candidats pel Ripollès, la Mariona Baral-
dés i en Guillem Ferrer.

De les conclusions d’aquestes assemblees, les respectives 
comissions van elaborant el document estratègic i el progra-
ma electoral, el pressupost per a la campanya i la confecció 
de les llistes, que s’envien a les assemblees locals per a la 
realització d’esmenes i la posterior presentació a l’Assemblea 
Nacional de Molins de Rei per a la seva aprovació. 
Així finalment, arribem a l’Assemblea Nacional Extraordinària 
el diumenge 13 d’octubre on se sotmeten a aprovació el Do-
cument Estratègic, el Pressupost, els Punts del Programa 
Electoral i les Llistes de cada demarcació. Finalment, amb tot 
aprovat, se sotmet a votació la decisió final de presentar can-

didatura a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre sent aprovada per una àmplia majoria. 

El procés electoral
Un cop presa la decisió, ens trobem amb el primer entrebanc, la necessitat de presentar avals per presentar la 
candidatura, fet que se supera i multiplica per 4 en tres dies. Paral·lelament  s’organitzen comitès territorials de 
campanya i es comencen actes de pre-campanya. Al Ripollès es comença amb el David Fernàndez, candidat 
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a la presidència, el 31 d’octubre. Al vespre cafè-tertúlia a l’Obrador de Ripoll, i sopar-tertúlia al Cafè l’Abadia de 
Sant Joan. Ambdós actes amb públic nombrós i participatiu.
D’acord amb el pressupost aprovat a l’Assemblea Extraordinària de Molins, sense demanar crèdit als bancs i 
amb només les nostres mans, es prepara tot el material de propaganda electoral, repartint-lo als corresponents 
grups locals i a partir del dia 9 de novembre es comencen a penjar cartells, s’organitzen parades informatives 
en mercats arreu del territori i s’organitzen actes amb els candidats.
El cap de setmana 17 i 18 de novembre se celebren els actes centrals de Ripollès i Cerdanya. En Lluc Salellas, 
candidat per Girona ens acompanya arreu de la comarca, Ripoll, Camprodon i Sant Joan i el diumenge al mer-
cat de Puigcerdà, amb l’assistència d´aproximadament 150 persones arreu de la comarca. 

Diumenge 18, acte central de campanya emplenant el Barcelona Teatre Musical amb més de 1800 persones i 
més de 500 persones seguint-lo a la pantalla habilitada a l’exterior davant les portes. I finalment divendres 23, 
actes finals a diversos municipis del país. 
Així acaba una campanya electoral amb poca presència a TV3 i a la resta de mitjans però amb molta presència 
al carrer i a la xarxa, gràcies a la gran participació i feina de voluntaris. Sense assessors d’imatge ni empreses 
de publicitat, simplement amb l’esforç de la militància i centenars d’entitats donant suport. El resultat, 3 escons 
al Parlament, un Cavall de Troia per dir prou a aquest sistema fals i pervers.

Valoració. I ara què?
La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) del Ripollès 
valorem molt positivament els nostres resultats a 
les Eleccions al Parlament de Catalunya després 
d’haver hagut de presentar avals, guanyar la ba-
talla a les enquestes cuinades i al silenci mediàtic 
del sistema, i volem agrair públicament el suport 
de les persones del comitè de campanya així com 
a les 548 persones que al Ripollès ens han donat 
la seva confiança i han fet possible l’entrada de la 
CUP. 
La CUP ha superat àmpliament el 4% de vots a 
8 dels 19 municipis de la comarca sent la tercera 
força política a Les Llosses (10,25%), Vallfogona 
de Ripollès (8,17%), Campelles (4,76%) i Toses 
(4,76%), i quarta força política a Planoles (6,15%). 
La CUP del Ripollès convidem a tothom a mantenir l’elevat nivell de mobilització al carrer d’aquesta campanya 
perquè els diputats en si mateixos, tot i constituir un avenç considerable, no són garantia de res. En aquest 
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sentit, anunciem la convocatòria de noves assemblees obertes arreu del país per valorar els resultats de la can-
didatura i elaborar un pla de treball per als pròxims mesos per continuar teixint complicitats en la construcció 
de la Unitat Popular.
Una de les primeres actuacions prioritàries al Parlament serà la concreció dels termes en què es podria cele-
brar un referèndum d’independència, així com garantir que es prevegin els mecanismes per incloure tots els 
territoris dels Països Catalans en el procés. Les altres propostes inicials seran l’aturada immediata de tots els 
desnonaments, la denúncia del deute il·legítim, i l’aturada de les retallades.

548 Gràcies! Valoració de la CUP del Ripollès de les Eleccions al 
Parlament de Catalunya.
 
La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) del Ripollès valorem molt positivament els nostres resultats a les Elec-
cions al Parlament de Catalunya després d’haver hagut de presentar avals, guanyar la batalla a les enquestes 
cuinades i al silenci mediàtic del sistema, i volem agrair públicament el suport de les persones del comitè 
de campanya així com a les 548 persones que al Ripollès ens han donat la seva confiança i han fet possible 
l’entrada de la CUP.
La CUP ha superat àmpliament el 4% de vots a 8 dels 19 municipis de la 
comarca sent la tercera força política a Les Llosses (10,25%), Vallfogona de 
Ripollès (8,17%), Campelles (4,76%) i Toses (4,76%), i quarta força política 
a Planoles (6,15%).
La CUP del Ripollès convidem a tothom a mantenir l’elevat nivell de mobilit-
zació al carrer d’aquesta campanya perquè els diputats en si mateixos, tot 
i constituir un avenç considerable, no són garantia de res. En aquest sentit, 
anunciem la convocatòria de noves assemblees obertes per valorar els re-
sultats de la candidatura i elaborar un pla de treball per als pròxims mesos.
Una de les primeres actuacions prioritàries al Parlament serà la concreció 
dels termes en què es podria celebrar un referèndum d’independència, així 
com garantir que es prevegin els mecanismes per incloure tots els terri-
toris dels Països Catalans en el procés. Les altres propostes inicials se-
ran l’aturada immediata de tots els desnonaments, la denúncia del deute 
il·legítim, i l’aturada de les retallades.

Campdevànol                   73 vots    3’5%

Campelles                      4 vots 4,76%

Camprodon                   68 vots 4,73%

Gombrèn                      5 vots 4,27%

Llanars                      7 vots 2,22%

Llosses, les                    12 vots 10,25%

Molló                      4 vots 1,72%

Ogassa                      6 vots 3,72%

Pardines                      3 vots   2,8%

Planoles                    12 vots 6,15%

Queralbs                      3 vots 2,47%

Ribes de Freser                   32 vots 2,65%

Ripoll                  195 vots 3,24%

St. Joan de les Abadesses                89 vots 4,09%

St. Pau de Segúries                   12 vots 2,78%

Setcases                      0 vots       0%

Toses                      5 vots 4,76%

Vallfogona de Ripollès                   13 vots 8,17%

Vilallonga de Ter                     5 vots 1,93%
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LA CUP DE SANT JOAN PRESENT A L’OFRENA FLORAL DE LA DIADA 
I LA FESTA MAJOR  

Enguany la CUP de Sant Joan també va participar, conjuntament amb les entitats 
del poble i els grups polítics municipals a l’ofrena floral de la Diada Nacional de 
l’11 de setembre, sumant-se a més a més a la campanya de penjada d’estelades 
als balcons de la vila. Estelada que també va onejar al balcó de l’ajuntament grà-
cies a la moció presentada per la CUP i ERC i aprobada en Ple Municipal. 
Una diada especialment simbòlica per les manifestacions d’arreu del territori 
amb un clam clar i català demanant la independència.  

CRIDA A LA CIUTADANIA A MOBILITZAR-SE EN DEFENSA DEL CATALÀ

Davant la voluntat del govern de l’estat espanyol de desmantellar el model d’escola catalana a Catalunya mit-
jançant la llei orgànica (LOMCE) i els atacs i persecucions constants que pateix la nostra llengua a la resta dels 
Països Catalans, la CUP fa una crida a la mobilització de tota la ciutadania per plantar cara als intents de limitar 
la nostra llengua a l‘àmbit familiar de la mateix manera que es va fer a la dictadura feixista.
A més, la CUP considera inadmissible que el govern espanyol converteixi la seva ineptitud per resoldre un 
conflicte polític, en una nova agressió contra els drets dels nens i nenes del País Valencià, les Illes Balears i Ca-
talunya. És inacceptable que els drets dels infants siguin víctima de la impotència del nacionalisme espanyol.
És en aquest sentit que l’assemblea de la CUP va demanar al govern municipal de Sant Joan de les Abades-
ses, el passat divendres 7 de desembre, la convocatòria d’un Ple extraordinari per tractar la gravetat de la 
situació i va presentar una moció en aquest sentit.

Primer Combat de Cant Improvisat dins els actes de la 
Festa Major de Sant Joan de les Abadesses.

A la Plaça Major i dins els actes de la Festa Major de Sant Joan de les Abadesses, el passat diumenge 9 de 
setembre i a partir de les 9 del vespre es realitzà el ”Primer Combat de Cant Improvisat” (corrandes, garrotins, 
nyacres,...)
La jornada començà amb una demostració de cant d’estil valencià, albades, cançó de batre,... a càrrec de la 

cantant Núria Agulló ( Elx i Ogassa). Tot seguit començà el Com-
bat de Cant Improvisat que va ser moderat i presentat pel músic, 
cantant i Randellaire, Cèsar Ollé. El jurat era format per Joan Gar-
cia (director de La Veu de Sant Joan), Santi Llagostera (músic i 
Randellaire, Ripoll) i per Toni Madueño (músic). I a l’orquestrina 
hi havia Jordi Ballesteros (músic i Randellaire, Ripoll) i l’Hector 
(guitarra, Sant Joan de les Abadesses).
Tot i haver de fer l’activitat sota les voltes de l’Ajuntament a cau-
sa de la pluja, estem molt contents de com es va desenvolupar 
la vetllada, la qualifiquem d’èxit i ja n’estem pensant la segona 
edició. Calculem que prop de 300 persones varen passar per la 

plaça Major a gaudir del Primer Combat de Cant Improvisat.
L’organització de l’activitat tenia com a objectiu potenciar activitats populars, gratuïtes i autogestionades dins 
la Festa Major de Sant Joan de les Abadesses i la recuperació, promoció i la difusió del glosat en català i 
es va fer gràcies a l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular de Sant Joan de les Abadesses i amb la 
col·laboració de Cor de Carxofa.
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LA CUP DE DEMANA A L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN QUE ATURI 
L’ELIMINACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA AL SEU PERSONAL

En el ple de l’Ajuntament del passat divendres 30 de novembre, tots els grups municipals van acordar per 
unanimitat el compliment del Reial Decret 20/2012 de 13 de juliol que determina l’eliminació de la paga extraor-
dinària del personal funcionari i laboral de les Administracions Públiques.
Durant la intervenció del portaveu de la CUP, aquest va demanar al govern municipal que repensi l’aprovació 
d’aquest acord i que busqui fórmules que minimitzin l’impacte d’aquesta pèrdua per les conseqüències que 
suposa a les famílies i a la Vila respecte el consum en unes dates com les nadalenques. Davant la resposta 
de l’Alcalde afirmant que es limitaven a donar compliment a una norma superior després de valorar-ho amb 
altres administracions de la comarca, el portaveu de la CUP argumentà que els reials decrets no són normes 
superiors i que malgrat tenir el rang de llei, no ho és i és l’única fórmula que té el govern estatal per legislar, 
exclusivament en cas d’urgència i extraordinària necessitat, i en aquest cas en concret és per contenció del 
dèficit, responent l’Alcalde que no era el cas de Sant Joan.
Altres administracions ja han trobat solucions a una situació que és un atac al Dret del Treball ja que modifica 
l’equilibri primari d’una relació laboral, “treballem a canvi d’una remuneració per subsistir”, i els deures i obli-
gacions que suposa aquesta, sent la paga extraordinària part d’un salari ja generat. La mateixa “Defensora del 
Pueblo” estatal ha manifestat dubtes sobre la seva legalitat i que el decret s’impugnarà als tribunals per les 
organitzacions sindicals. 
Des de la CUP es van proposar solucions alternatives com les que s’han acordat a diferents entitats, empreses 
i ens de les Administracions Públiques catalanes com l’Ajuntament de Barcelona, Transports Metropolitans 
de Barcelona, etc. que passava per avançar la paga extraordinària de l’estiu i del Nadal de l’any vinent al mes 
de gener i estiu vinent, respectivament, i així successivament fins l’any 2015, en el que el propi reial decret 
estableix la seva regularització com a salari diferit, preferiblement en el pla de pensions. El portaveu de la CUP, 
finalitzà la seva intervenció demanant que s’agilitzés la decisió sobre aquesta mesura alternativa abans que al 
personal de l’Ajuntament i a les seves famílies “se’ls passin els torrons” i que aquesta fórmula es fes extensiva 
a tota la Comarca.    

ARTICLE D’OPINIÓ

LLENÇAR EL VOT? EL VOT “ÚTIL” ÉS INÚTIL!

De cop i volta ens hem trobat amb el tradicional bombardeig d’enquestes però que personalment, no entraré a valorar tècnicament 
el seu xup xup a la cuina sinó la seva intencionalitat política. 
La presència o no de la CUP a les eleccions de la CAC van generar moltes expectatives, fet que sumat als resultats de les passades 
eleccions municipals, han provocat incomoditats i tremolors a uns i a altres. En definitiva, la CUP “no és dels nostres” com dirien 
les famílies de qualsevol pel·lícula nord-americana de cinema negre. 
Després, les expectatives es traslladaven al requeriment d’avals per poder presentar-se a les eleccions i la CUP, ja Alternativa 
d’Esquerres, tornava a ser mediàtica en a l’assolir 27.111 avals. A la incomoditat i a les tremolors se li afegia la suor freda. I és aquí 
on entren les enquestes amb un discurs únic: la CUP no entra al Parlament. 
Aquí és on els mitjans dominats per les elits d’aquest país ja han decidit actuar, donant cobertura al discurs del vot perdut, del 
vot llençat, del vot útil, creant un estat d’opinió per desgastar l’organització política que molesta, per si no n’hi ha prou amb la Llei 
d’Hondt. 
Suposadament la sobirania és del poble i el vot no és de cap organització política, és de la ciutadania i cap es perd, es llença o és 
més útil. Aquest simple raonament ha estat segrestat socialment, sent És una més de les perversions del sistema. Aquest discurs 
ha quallat a la societat i el discurs únic es converteix en el pensament únic. 
Hem pogut observar com de manera reiterada es publiquen a tots els mitjans de comunicació i a la xarxa comentaris que, de mane-
ra conscient i inconscient, aquest discurs únic s’argumenta amb tants fonaments. Alguns d’estrambòtics i d’altres d’originals com 
persones els publiquen, però sempre amb un únic missatge: l’eliminació d’una opció alternativa política del sistema suposadament 
democràtic dels poderosos. 
És una mostra més de la pobresa de la concepció de la democràcia, segrestada per l’establishment i consolidada socialment. Aquí 
rau la importància del discurs de radicalitat democràtica de la CUP, de retorn de la sobirania econòmica i política al poble. És aquest 
el meu vot, útil o inútil ? llençat ? perdut ?






