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La CUP insta els agents polítics i socials a plantar-se i a 
lluitar per posar fi a l’orgia neoliberal
 Segons l’organització independentista l’única alternativa a les retallades és la plena sobirania econò-
mica dels Països Catalans

 La CUP ha valorat les darreres mobilitzacions que van tenir lloc arreu dels Països Catalans i les ha 
interpretat com una senyal més que hi ha una majoria social que “està farta” i que “ja fa massa temps que els 
actuals gestors de les institucions han sobrepassat tots els límits”.

 La formació de l’esquerra independentista ha valorat que “no n’hi ha prou amb una mobilització pun-
tual”, sinó que “cal que els agents polítics i socials es plantin i acordin una dinàmica de mobilitzacions i de 
lluita de llarg abast que posi fi  a l’orgia neoliberal dirigida des de Brusel·les que amb tant de gust apliquen els 
governs del PP i de CiU i que fi ns ara aplicava el PSOE”. En aquest sentit, el portaveu de la CUP Xavier An-
gelergues ha afi rmat que el primera pas d’aquesta dinàmica podria ser “la convocatòria d’una vaga general 
a nivell de Països Catalans”.

 Segons la CUP “hi ha alternatives a les retallades, però aquestes no passen ni per substituir PP i CiU 
pels que estaven abans que ells, ni per concerts econòmics que reforcen la dominació espanyola”. Des de 
la seva perspectiva “només a través de la plena sobirania econòmica dels Països Catalans podrem disposar 
dels nostres propis recursos i mirar de sortir de la crisi pensant en el benefi ci de la majoria del nostre poble”.
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Pacte fiscal? independència!
L’any 1625, el Comte-duc d’Olivares es va adonar que el tresor de les Índies, que el veritable “El Dorado” no el tro-
baríen fent les amèriques. Com a privat de la monarquia hispànica, el càrrec de major confi ança del monarca que 
prenia les decissions sobre els afers polítics de més alt nivell, va presentar el seu “Memorial” a Felip IV amb el que 
pretenia un pla de reformes encaminades a reforçar el poder reial i la unitat dels territoris que regnava, si calia pel 
dret de conquesta: “La vostra majestat ha de considerar que l’afer més important de la seva monarquia és que esde-
vingui en realitat i veritablement rei d’Espanya. Vull dir amb això, senyor, que no us acontenteu de ser rei de Portugal, 
d’Aragó, de València i comte de Barcelona, sinó que treballeu guardant aquest designi secretament al vostre esperit 
per tal de reduir aquests regnes que componen Espanya a l’estil i a les lleis de Castella, de manera que ja no hi hagi 
cap diferència, perquè si obteniu aquest resultat sereu el príncep més poderós del món.”
Aquí va començar el fi nal de la sobirania política catalana que es va materialitzar amb el dret de conquesta amb els 
Decrets de Nova Planta del borbó Felip V, encara vigents a dia d’avui. I és en aquest moment quan el nostre país, 
esquarterat entre Espanya i França i ja immers en el capitalisme, la burgesia com a classe dirigent adopta el caste-
llà com a llengua pròpia i “culta” i s’integra plenament en el projecte espanyol per defensar els seus interessos de 
classe a costa de l’explotació de les classes populars catalanes, les veritables defensores de la llengua i la cultura 
pròpies i dels drets socials i nacionals dels Països Catalans.
Una oligarquia catalana que només utilitza la catalanitat en el pols per mantenir els seus interessos de classe i 
infl uència en els governs de Madrid fi ns i tot fi nançant i col·laborant amb el règim franquista, mentre el moviment 
obrer català, les classes populars catalanes són les que amb la seva lluita han assolit, en la nostra història recent, la 
conquesta dels drets socials i nacionals que tenim.
En aquest moment la crisi sistèmica del capitalisme és utilitzada per Espanya per iniciar un procés de recentralit-
zació política i de destrucció dels drets civils i socials, amb el col·laboracionisme de l’oligarquia catalana amb el 
seu govern dels millors. Aquests que reclamen un Pacte Fiscal com a solució de tots els mals i que paral·lelament 
demanen el rescat econòmic d’Espanya, quan aquesta està a punt de ser intervinguda per Europa. Aquests que 
culpen a Madrid però descapitalitzen el sector públic català i el condemnen a la seva privatització, són els de l’euro 
per recepte, els que baixen els impostos als més rics, els que avalen la Reforma Laboral que deixa desprotegides 
i sota l’arbitrarietat empresarial a les persones treballadores, i la llista de greuges contra les classes populars seria 
interminable.
Contra aquesta hipocresia no necessitem un Pacte Fiscal, necessitem un model de país del poble i pel poble i que 
amb la ruptura democràtica assoleixi la Independència d’uns Països Catalans basats en la justícia social.

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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POBLE VIU i ACTIU 7

Notícies de Puig-Alt de Ter
LA CUP DE SANT JOAN CONSIDERA QUE ÉS POSSIBLE UNA ALTRA MANERA DE FER POLÍTICA

El dissabte 9 de juny la CUP de Sant Joan va fer balanç de la 
tasca realitzada durant aquest darrer any mitjançant un acte 
que va comptar amb la presència d’en Dani Cornellà, alcalde 
de Celrà i Jordi Navarro, regidor a Girona, ambdós de la CUP.
L’acte va començar amb la projecció del vídeo “SOM PAÏSOS 
CATALANS” que relata la vinculació directa de l’evolució his-
tòrica de les lluites populars amb l’Esquerra Independentista 
de la nació complerta.
En Guillem Ferrer, de la CUP de Sant Joan, va explicar l’activitat 
a la Vila durant aquest últim any, constatant que els actes rea-
litzats sempre han estat oberts a la participació de tota la ciu-
tadania i que les mocions presentades als plens municipals 
sempre han anat lligades a la defensa dels drets civils i socials, la democràcia participativa i la sostenibilitat 
econòmica, social i mediambiental de la vila. I que malgrat la CUP de Sant Joan és un nucli modest, està con-
solidat i que continuarà treballant activament per la Vila i la seva ciutadania.
En les seves intervencions, en Dani Cornellà i en Jordi Navarro van relatar el treball d’anys “picant pedra” per 
assolir l’alcaldia de Celrà i els tres regidors a Girona, respectivament. Tots dos van afi rmar que la coherèn-

cia amb la democràcia participativa, la implicació de la ciutadania i 
oposant-se “als polítics professionals i als seus tentacles” han estat 
la clau de la consolidació del projecte de la CUP als dos municipis.
Així mateix van afi rmar que la constància en el treball al carrer, sem-
pre al costat de les classes populars defensant els seus drets, no 
només han fet de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) una alter-
nativa política real i necessària, sinó també una alenada d’aire fresc 
envers uns “polítics professionals” que només se’n recorden de la 
ciutadania cada quatre anys, que ha fet que se sumessin al projec-
te persones mai vinculades a la política o llunyanes de l’entorn de 
l’Esquerra Independentista.

L’Acte va concloure amb la constatació que existeix una altra manera de fer política basada en valors i en la 
participació democràtica en les decisions polítiques com a base per a la transparència, l’optimització de recur-
sos públics, la seva bona gestió i la qualitat dels serveis.
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POBLE VIU i ACTIU 7 NOTÍCIES

L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES APROVA LA MOCIÓ CONTRA LA REPRESSIÓ 

POLICIAL ALS PAÏSOS CATALANS

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan, celebrat el passat 15 de juny, va 
aprovar la moció presentada per la CUP amb els vots favorables dels 
grups del PSC i Esquerra, i l’abstenció del grup de CiU.
La CUP considera que sembla una broma de mal gust que poc des-
prés de l’estrena a Olot del documental “Operació Garzón contra 
l’Independentisme català”, la pitjor operació repressiva político-judicial 
desfermada contra l’independentisme català des del fi nal de la dictadura 
franquista i que va derivar, l’estiu de 1992, en una escomesa embogida 
que es va saldar amb 38 detencions sota la legislació antiterrorista, el 
mateix divendres fossin detinguts tres militants de l’Esquerra Independentista, dos de la CUP i un de Llibertat.cat, 
a Badalona.
Vint anys després, amb aquestes ja són més de 40 les detencions de membres de l’Esquerra Independentista 
per manifestar-se en defensa de la llibertat, els drets civils i socials de les classes populars dels Països Catalans.
L’assemblea de la CUP de Sant Joan afi rma que amb l’excusa d’aquesta crisi sistèmica del capitalisme, l’ofensiva 
ideològica ultraliberal dona cobertura jurídica per reprimir qualsevol manifestació de rebuig d’estudiants d’ESO a 
València, universitaris a Barcelona, defensors de la llengua a Mallorca, treballadores i treballadors, sindicalistes, 
usuaris de la sanitat pública, mestres, pares i mares, associacions de veïns, etc.
En defi nitiva, les classes populars que es manifesten contra les retallades de drets civils i socials són durament 
reprimides i condemnades a penes de presó mentre Millets, membres de la família reial espanyola, polítics, ma-
gistrats, banquers i directius d’entitats fi nanceres corruptes, especuladors, defraudadors fi scals, etc. es passegen 
impunement pels carrers.
En el mateix ple es van aprovar les altres tres mocions que va presentar la CUP de Sant Joan, de suport a la cam-
panya #novullpagar, de suport a l’any de les Cooperatives i de suport a la ILP contra els desnonaments.

PRESENTACIÓ ANC SANT JOAN DE LES ABADESSES

El passat divendres 6 de juliol es va fer la presentació pública de 

l’Assemblea Nacional Catalana a Sant Joan de les Abadesses. A 

l’acte que i varen assistir una quarantena de persones és va fer a les 

9 del vespre a l’Auditori del Palmàs. En l’acte vàren participar-hi en 

Jordi Vilarrodà, portaveu provisional de l’ANC de Sant Joan i el mem-

bre del Secretariat Nacional Pere Pugés.

1a MARXA PER LA INDEPENDÈNCIA ANC

L’Assemblea Nacional Catalana de les comarques del Ripo-
llès i Osona va organitzar pel 21 i 22 de juliol la 1a Marxa per la 
Independència, una cursa entre Ulldeter i Roda de Ter. La Mar-
xa va passar per Sant Joan de les Abadesses el dissabte 21 
de juliol a partir de les 8 del vespre i fi ns a la 1 de la nit. Un total 
de 126 persones van participar en una prova no competitiva 
i que consistia en recórrer els 110 quilòmetres que separen 
Ulldeter de Roda de Ter. D’aquests, 52 valents van aconseguir 
arribar a la meta. 



TERRITORIAL DE L’ALT TER
OSONA - RIPOLLÈS

1r APLEC PLA DE CAN PEGOT

XIRINACS
DIUMENGE 5 D’AGOST DE 2012 - OGASSA / SANT JOAN DE LES ABADESSES

09.00 Caminada Popular amb tres columnes des de Ripoll, Sant Joan 

de les Abadesses i Ogassa fi ns al Pla de Can Pegot (Ogassa).

14.00 A la Plaça Barcelona de Sant Joan de les Abadesses.

- Dinar Popular. Botifarra amb mongetes seques, pa amb tomàquet, 

aigua, vi i postres. PREU: 6 €

-Animació infantil amb “Set de so”

-Actuacions de Cultura Popular:

• Gegants, Bastoners, Grallers i Tabalers.

-Actuacions musicals:

• Pere de les Cabres (Riudaura).

• Núria Agulló (Elx-Ogassa).

• Avel·lina (Manresa).

• Titot i David Rossell (Berga, Manresa)

11.30 Al Pla de Can Pegot (Ogassa).

- Actuacions musicals i lectura de poemes i escrits.

- Paraules de la Fundació Randa i la CUP.

- Ofrena fl oral al monòlit dedicat a Lluís M. Xirinacs.

- Interpretació de la Muixeranga.



 XIRINACS

UN HOME DEL POBLE COMPROMÈS AMB EL SEU POBLE

Fa 5 anys que Lluís Maria Xirinacs ens deixava a la Tuta de Can Pegot a Ogassa, on va voler passar els darrers 
dies “en la soledat i el silenci” després de “viure esclau setanta-cinc anys en uns Països Catalans ocupats per 
Espanya i per França des fa segles”.
És de justícia que l’Esquerra Independentista li retem homenatge a una persona reconeguda per la seva lluita 
incansable pels drets i llibertats del poble català que es va enfrontar al franquisme amb les seves protestes indi-
viduals. La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) vol expressar amb aquest acte el nostre compromís per la seva 
lluita que és la nostra, la lluita per les Llibertats col·lectives del nostre poble, de les classes populars dels Països 
Catalans. Una lluita per una Llibertat indivisible, l’alliberament nacional, de classe i de gènere.
Humilitat, coherència, constància i un esperit insubornable aquest era el seu compromís, i ara, més que mai, del 
que la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), com organització unitària de l’Esquerra Independentista dels Països 
Catalans, ens volem fer dignes.
En els dies posteriors a la mort de Lluís Maria Xirinacs va donar la impressió, gràcies a la mà confusionària dels 
mitjans de comunicació, que va existir un Xirinacs mític, lluitador pacifi sta pels drets i llibertats del poble català 
que s’enfrontava al franquisme amb les seves protestes individuals; i un Xirinacs posterior, deslegitimat per la 
premsa i la classe política i condemnat a l’ostracisme a la vegada que era titllat d’”il·luminat” o “senil” pel fet 
de denunciar la tirallonga de renúncies que va comportar la Restauració borbònica o oferir mostres de solidari-
tat amb les causes dels pobles oprimits. Però de Xirinacs només n’hi va haver un, un home que en tota la seva 
trajectòria sempre va denunciar les injustícies i el terror que s’exercien durant el franquisme i que s’havien per-
petuat fi ns als nostres dies. I fi ns en la seva mort així va ser, coherent amb el seu pensament i en els seus actes. 
  

APUNTS BIOGRÀFICS
El tractament de la fi gura de Lluís Maria Xirinacs després de la seva mort ha tendit a la simplifi cació, en la major 
part dels casos de manera maliciosa. El seu darrer i breu pas per la presó, arran d’unes declaracions realitzades 
a un acte públic, va eclipsar tota una vida dedicada a la lluita per les llibertats individuals i col·lectives. Prime-
rament, a través de les vagues de fam reclamant la separació entre l’Estat i l’Església, i en solidaritat amb els 
militants d’ETA jutjats al Procés de Burgos, el 1970. Més endavant amb la seva participació activa a l’Assemblea 
de Catalunya. Un compromís que exercia públicament com a capellà (sacerdoci que va abandonar el 1990) i des 
dels postulats gandhians de la no-violència, que el van portar en diverses ocasions davant el TOP (Tribunal de 
Orden Público, l’antecessor de l’Audiència Nacional espanyola actual), i que li van comportar diversos períodes 
de presó durant els anys 1972 i 1974-75. 
Xirinacs conegué de prop l’aparell repressiu del franquisme. Convisqué amb nombrosos presos polítics durant 
els seus captiveris i durant les llargues vagues de fam i assegudes davant la presó Model. Va viure de prop les 
execucions de Salvador Puig Antich i dels afusellaments de 1975 S’enfrontà com ningú, sobretot en les campan-
yes per l’amnistia, contra un règim que tothom augurava que moriria amb el dictador. Coneixia perfectament 
l’entrellat criminal dels qui exercien i continuen fent ús del monopoli de la violència. Des de sempre va manifes-
tar que el terror sempre ve infringit per part dels poderosos, per tal de perpetuar un sistema d’explotació social 
i de dominació nacional. I contra la perpetuació d’aquestes injustícies imposades a sang i foc ell va anar forjant 



la seva resistència particular a través d’actes de desobediència i de denúncia. Molt sovint s’hi deixava part de la 
salut a les vagues de fam, però el seu activisme va dinamitzar el poble català d’una manera que ningú altre ho 
havia fet. 
La mort física de Franco, però, no va comportar una ruptura amb l’aparell de dominació que durant anys havia 
doblegat les voluntats i els interessos del poble treballador català. I les grans esperances d’obrir un nou marc 
democràtic pel qual es lluitava des de l’Assemblea de Catalunya es van esvair, malbaratades en els tripijocs dels 
responsables i dels partits que van vendre aquestes esperances per un plat de llenties. Les reivindicacions socials 
i l’Autodeterminació van restar als calaixos de l’oblit. Així mateix, la llei d’amnistia es va aplicar de manera que 
des de la mort física de Franco fi ns a fi nals dels anys 90 no va passés ni un sol dia sense independentistes ca-
talans a les presons. Tot això ho denuncià Xirinacs als tres volums de  La traïció dels líders, publicats durant els 
anys 1993 i 1997. 
La contribució de Xirinacs també el va fer passar per la política parlamentària. Fou senador durant els anys 
1977-1979, el quart polític més votat a Catalunya. Posició des de la qual va presentar una forta oposició a la 
confecció de la Constitució Espanyola, un marc jurídic que nega encara d’entrada l’exercici democràtic dels 
catalans i catalanes a la seva lliure determinació col·lectiva. Posteriorment va encapçalar la plataforma electoral 
del Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional (BEAN), una experiència no reeixida. 
La participació de Xirinacs en moviments reivindicatius el portà a ser un dels impulsors de l’Assemblea Unitària 
per l’Autodeterminació, esdevinguda Assemblea d’Unitat Popular (AUP) a principis dels anys noranta. Aquesta 
experiència recuperava l’esperit de l’Assemblea de Catalunya, amb la reivindicació del dret a l’Autodeterminació 
com eix central, però que recollia tota una tradició de lluites populars (feminisme, antimilitarisme, ecologisme, 
etc.) relligades des de l’organització assembleària. En aquest marc Xirinacs  va participar a l’acte de Ripollet el 
25 de juliol de 1992, que culminava les Marxes per la Independència en plena febre olímpica. En aquest sentit, 
Xirinacs va reprendre la tasca de solidaritat amb els empresonats que ja havia exercit durant anys. Fou portaveu 
dels presos independentistes detinguts durant l’Operació Garzón d’aquell 1992. Treballà per la llibertat dels em-
presonats i prengué un paper actiu en la denúncia de la tortura en uns anys en què els dirigents d’ERC pretenien 
doblegar la dignitat i els principis polítics dels presos independentistes. 
Encara l’any 2000 Xirinacs va iniciar una campanya de protesta reclamant el dret a la independència dels Països 
Catalans a través d’unes plantades a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Fou l’inici de la campanya  Jo també 
em planto, que va dinamitzar tot un teixit reivindicatiu. Però no fou fi ns la Diada del 2002 que de nou va saltar 
a la palestra arran d’unes declaracions a un acte al Fossar de les Moreres, motiu pel qual fou condemnat a dos 
anys de presó i detingut i empresonat breument l’any 2005. La causa, haver-se mostrat amic de la lluita dels 
independentistes bascos i denunciar que qui exerceix la vertadera violència és l’Estat:  Són els tancs espanyols 
que ocupen el País Basc. Cap arma basca no vol conquerir Espanya.
El 6 d’agost va decidir posar fi  a la seva vida amb un gest que servís per contrapuntar la covardia dels nostres 
líders, massifi cadors del poble. L’últim adéu a Xirinacs al Fossar de les Moreres, tot i la pluja, va reunir moltes 
catalanes i catalans. Però encara vam ser pocs. No ja per retre un darrer homenatge a la seva tenacitat, una lluita 
d’una vida, coherent en la seva trajectòria, sinó per a donar-nos a nosaltres mateixos mostres que encara som 
un poble digne, amb voluntat de continuar existint com a poble. 



CAMINADA POPULAR 

    D’HOMENATGE A

Lluís Maria Xirinacs
DIUMENGE 5 D’AGOST DE 2012

Ajuntament
d’Ogassa

Fundació Randa
Lluís M. Xirinacs

Ogassa

Ripoll

Sant Joan

de les 

Abadesses

X

ORGANITZA:

COL·LABORA:

TERRITORIAL DE L’ALT TER
OSONA - RIPOLLÈS

09.00 Caminada popular amb tres columnes des de 
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Ogassa fi ns al Pla de 
Can Pegot (Ogassa). Amb la col.laboració d’”El Camí” que 
es sumarà a la columna d’Ogassa.

Punt de sortida Sant Joan: La Rodona

Punt de sortida Ripoll: Plaça de l’Ajuntament

Punt de Sortida Ogassa: Davant l’Ajuntament

11.30 Al Pla de Can Pegot (Ogassa).

- Actuacions musicals i lectura de poemes i escrits.

- Paraules de la Fundació Randa i la CUP.

- Ofrena fl oral al monòlit dedicat a Lluís M. Xirinacs.

- Interpretació de la Muixeranga.

14.00  A la Plaça Barcelona de 
Sant Joan de les Abadesses.

Dinar popular, animació infantil, 
cultura popular i actuacions mu-
sicals.
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POBLE VIU i ACTIU 7

RESUM MOCIONS PRESENTADES

PLE MUNICIPAL 29 DE JULIOL DE 2011

PLE MUNICIPAL 30 DE SETEMBRE DE 2011

PLE MUNICIPAL 25 DE NOVEMBRE DE 2011

PLE MUNICIPAL 30 DE MARÇ DE 2012

PLE MUNICIPAL 15 DE JUNY DE 2012

• Moció en defensa de l’etiquetatge en català dels productes 
elaborats a Catalunya.

• Suport a la moció presentada pel grup d’erc en denfensa 
de llengua catalana en el nostre sistema educatiu.

• Moció sobre l’adhesió del consistori de Sant Joan de les 
Abadesses a l’associació municipis per la independència. 
Moció presentada conjuntament amb el grup d’ERC i CiU.

• Suport a la moció presentada per la UGT contra la reforma 
laboral.

• Moció sobre la instal·lació d’una planta de biomassa a la 
Colònia Llaudet.

• Moció de recolzament a l’iniciativa legislativa popular de 
la regulació de la dació en pagament, de paralització dels 

desnonaments i de lloguer social.

• Moció de suport a la campanya NO VULL PAGAR.

• Moció de suport a les cooperatives durant el 2012, any 
internacional de les cooperatives.

• Moció contra la repressió policial als Països Catalans.

APROVADA
Unanimitat

APROVADA
Unanimitat

APROVADA
Unanimitat

APROVADA
A favor: PSC i ERC
En contra: CiU

DESESTIMADA
A favor: ERC i CiU
En contra: PSC

APROVADA
Unanimitat

APROVADA
A favor: ERC
Abstencions: PSC i CiU

APROVADA
Unanimitat

APROVADA
A favor: PSC i ERC
En contra: CiU

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✘
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POBLE VIU i ACTIU 7 ENTREVISTA

Seguim amb la secció d’entrevistes que vàrem 
encetar en el darrer número de la revista, aquesta 
vegada entrevistem en Xevi Poch, president de LA 
BARRA JOVE, el grup d’animadors del Club Es-
portiu Abadessenc. 

Quin estat de salut té la barra jove com a entitat?
Si parléssim de la salut física, podríem dir que estem 
molt bé, des de que vàrem crear LA BARRA JOVE ara 
fa 4 anys, aquest és el primer any que no hem de pa-
tir per la classifi cació a fi nal de temporada, han set 
3 anys seguits amb patiment fi ns al fi nal, ja sigui per 
mala temporada, remodelacions de categories, etc.
Aquest últim any ens ha costat una mica engegar 
l’animació al camp, ja sigui per la tranquil·litat amb 
la classifi cació o la ressaca del darrer any, res greu, 
sempre hi ha anys més tranquils que altres.
Quan ens referim a la salut econòmica, no podem dir 
que estem igual que la física.
Avui en dia, d’una manera o altre la crisi afecta a to-
thom, i això les entitats ho notem molt directament, 
ja sigui amb la gent que pugui assistir als esdeveni-
ments que facis, col·laboracions, socis que per raons 
varies deixen de ser socis directes de l’entitat i per 
altra banda ens pugen els impostos, assegurances, 
llum, etc...
Haig de dir que amb la colla que som de salut en ge-
neral, ens en sobra.

Per cert, quines activitats monta la barra jove ac-
tualment?
Bé, personalment crec que en fem una quasi cada ve-
gada que tenim partit, a vegades vist des d’uns altres 
ulls, ha de ser un espectacle veure’ns.
LBJ, és una entitat en que els seus principis i els seus 
objectius no estaven en organitzar activitats  periòdi-
ques per la gent,ni fer grans concentracions de perso-
nes; però la bona relació amb el club, les ganes per 
part de les 2 juntes i les ganes de fer alguna cosa con-

juntament, ens varen portar a tornar organitzar el Pla-
yback a Sant Joan després d’uns anys sense fer-se. 
Aquest any varem creure oportú fer un descans de 
Play-back, tant pels artistes com per l’organització, 
havíem de descansar per recuperar aquella manera 
de fer les coses, les ganes del principi i aquelles idees 
que tant agraden a la gent.
Ja avanço que aviat posarem fi l a l’agulla i a fi nal d’any 
en tindrem una nova edició. De cara a  activitats per a 
tothom no en fem més, excepte alguna disco mobil en 
algun dia especial.

Quin paper juguen les entitats a la vida del poble?
Les entitats són molt importants en la vida d’un po-
ble, i més amb Sant Joan, perquè pobles petits, 
l’administració no té recursos, personal, ni temps per 
a l’organització de molts actes i activitats al llarg de 
l’any, per això tenen un paper molt important i a l’hora 
molt gratifi cant per a les persones de la mateixa. 
Les entitats d’un poble, són gran part de la vida 
d’aquest.
Sempre he pensat que des de ben petit s’ha formar 
part d’alguna entitat, perquè és una roda pel poble. A 
mesura que vas creixent, segurament aniràs passant 
per  diverses entitats del poble i així sempre hi haurà 
noves idees. És la manera de no perdre les festes ja 
existents i ganes de crear-ne de noves.
A part, crec que formar part d’una entitat és molt posi-
tiu per un mateix, ajuda a entendre’t amb la gent, so-
lucionar problemes conjuntament, conèixer diferents 
maneres de fer coses i també aprens els valors d’un 
mateix.

Creu que les entitats s’han d’implicar en qüestions 
socials?
Cada entitat ha estat creada per unes raons i amb uns 
objectius, cada una està limitada a una sèrie de coses 
,ja n’hi ha moltes que estan dedicades en temes de 
la societat actual, i  moltes altres indirectament també 
col·laboren i ensenyen a formar un bon caràcter de 
convivència.

Quin suport donen les institucions a les entitats, 
s’han sentit recolzats per l’Ajuntament?
Bé, crec que el suport que donen és molt,ja que sen-
se el suport econòmic, organitzatiu o simplement el 
suport personal d’ajuntaments, consells comarcals, 
diputacions,etc... hi hauria moltes activitats del poble 
que no existirien i moltes de les que tenim a Sant Joan 
no podrien tenir el renom que tenen a nivell comarcal, 
nacional, estatal i en algunes ocasions, mundial.
Crec que en els temps que estem, juntament amb les 
entitats, fan un esforç molt gran per a no perdre allò 
que ja es feia, i de la mateixa qualitat, ja que avui en 
dia s’ha arribat a un punt que s’ha de pagar per tot 
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i resulta que allò que s’havia fet sempre, ara ja està 
totalment prohibit, aquestes coses així fan perdre les 
ganes de la gent que està dins d’una entitat i poc a 
poc tot es va degradant. Hem arribat a uns extrems 
massa radicals.
Des de LBJ, cada vegada que hem organitzat qual-
sevol festa o amb el Playback mateix, sempre hem 
tingut el suport que necessitàvem, ja fos per material, 
neteja o qualsevol problema que pugui sortir a últim 
moment, en festes a l’antic escorxador sempre hem 
tingut el regidor de festes per a qualsevol cosa.
Sempre hi ha aquell dia en que les coses no es van 
fer com un volia, però som humans i tothom té dret a 
equivocar-se.

Digui’m un moment o alguna acció amb la qual re-
corda i que difi cilment oblidi?
Doncs bé, tinc molts moments amb aquest anys de 
LBJ que no m’oblidaré mai a la vida, però recordo 
amb un sentiment especial el dia en que va començar 
a moure’s una mica el nostre moviment.
Era la nit abans de l’ultim partit de la temporada 2007-
2008 contra el Bescanó ,a l’Abadessenc li anava la 
permanència.
Estàvem una colla d’amics al Lounge, “els nenes”,i 
en Cases, jugador en aquells moments, ens ho va co-
mentar, molts de nosaltres, no anàvem mai al camp, ni 
sabíem gaires coses de l’Abadessenc, però com que 
ens agrada l’ambient, les estones de festa  i la veritat, 
que som gent de poble; mitjançant SMS i correu elec-
trònic, varem organitzar en poques hores una trobada 
de diverses colles de jovent de Sant Joan per anar 
al camp a animar, precisament a les 16:00h davant 
la Rambla; la sorpresa va ser que potser ens varem 
ajuntar una cinquantena de jovent de diferents edats, 
i tot i la intensa pluja, va ser una tarda de festa, alegria 
i molt, molt bon rollo.
Tot plegat van ser unes hores molt intenses i de molt 
bons records, gràcies a com va anar tot ens varem 
engrescar a acompanyar l’equip del poble durant tot 
l’any

Quin és el futur de la barra jove? Què no pot deixar 
de fer?
Doncs la veritat és que no se sap, nosaltres anem el 
dia a dia i de moment ens ho passem molt bé i totes 
les colles estem molt ben avingudes, la nostra il·lusió 
i el que creiem que no hem de deixar de fer, és que 
l’Abadessenc sempre tingui suport al camp ,una afi ció 
amb qui compartir moments i un conjunt de persones 
que també l’animen quan les coses no van com un 
voldria,però nosaltres no podem decidir ni saber si el 
jovent que puja darrera nostra té ganes de continuar 
animant l’equip del poble i portant ambient i bon rollo 
al camp.

Per nosaltres també van passant els anys i no sem-
pre tindrem el mateix temps com tenim ara, a mesura 
que ens anem fent grans cada un de nosaltres té més 
responsabilitats; per nosaltres l’Abadessenc és molt 
gran, ens il·lusiona i continuarem durant molts anys 
donant guerra, portant ambient al camp aquells partits 
de ple hivern i fent que els derbis comarcals siguin 
més derbis i tinguin aquell punt de rivalitat amb ràbia 
que ha de tenir un derbi.

Què creu que pot aportar un partit com la CUP a 
Sant Joan?
Sempre he pensat que els grups polítics més petits, 
poden fer molta feina de cara el poble, perquè crec 
que es miren les coses d’una manera més real i huma-
na, actuen amb més prudència i seguretat.
El que estic segur que aportaríeu és les celebracions “ 
com deu mana” de dies importants pels catalans, llui-
ta per la nostra llengua i començaríeu a posar alguns 
punt sobre les is!
Crec que a les pròximes eleccions municipals ja tin-
dreu veu i vot si continueu fent les coses ben fetes i 
aquest serà el vostre examen; la gent s’ha cansat dels 
partits de sempre que divaguen i divaguen, prometen 
i asseguren i al fi nal res!
Potser a nivell municipal no passa, però la gent vol 
canvis generals i crec que els partits minoritaris sor-
tiran molt reforçats amb gent que els recolzarà en un 
futur immediat. 

Per cert, com està vivint aquesta època de canvis, 
de crisi, de gent que vol canvis?
M’agrada la pregunta, doncs l’estic vivint amb molt de 
nerviosisme i ràbia profunda per no poder agafar tota 
aquesta colla de “sangoneres” amb americana i cor-
bata que es pixen a la nostra cara dia rere dia i fer-ne 
un net!
Des de ben petits ens han fet creure que el que surt 
a la televisió és la veritat i ells s’aprofi ten dient que 
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malament i malament i........hem de pujar impostos, i 
la gent a callar, baixar el cap i anar treballant “qui te 
feina” per anar omplint la seva butxaca.
Valores la vida d’aquests “humans” i penses: viuen al 
mateix món on visc jo? Estem al mateix any?
Resulta que a les cases es parla dels euros i els cèn-
tims, però ells cada vegada parlen de milers i milers 
de milions, xifres incalculables, estava clar que algun 
dia petaria tot.

Veus com cada dia varien el seu discurs segons les 
seves conveniències per amagar els fraus que ells 
mateixos han fet amb els cèntims de les classes infe-
riors a ells, cada dia la ràbia és superior perquè veus 
que tenen el sistema organitzat d’una manera que no-
saltres no tenim cap més solució que seguir el que 
ens imposen.
De fet amb aquesta crisi només hi veig  un cantó posi-
tiu dintre tota la majoria que són negatius, i és alguns 
dels canvis que s’han realitzat, per altra banda crec 
que haurien de rebaixar el cost que té la política, su-
primint moltes coses.

Vostè veurà la independència?
La veritat és que no ho sé, però si sóc a temps a viu-
re-la, no crec que visqui la independència que ami 
m’agradaria viure! 
Està clar que cada vegada el pensament de les perso-
nes està més decantat cap a una CATALUNYA lliure.
A la gent se li ha anat explicant el que ens roben, el 
que ens fan i actualment, moltes persones fi rmarien 
per poder ser un país independent.
Amb tot i em de sumar l’època en que estem vivint, 
la gent vol canvis, la gent està cansada de sermons 
que no ens porten enlloc i missatges que no tenen ni 
cap ni peus, la gent està enrabiada i ara les coses es 
veuen diferent.
Haurien de deixar governar una legislatura un equip 
independentista, que poc a poc ens introduís el mis-
satge que volen transmetre, les idees que tenen i el 
què i com podríem ser, i quan passessin els 4 anys fer 
un referèndum, és l’única manera que la podrem tenir 
algun dia.
Deixem acabar l’entrevista amb un.....VISCA CATA-
LUNYA!......LLIURE!


