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UN 20N, 35 ANYS DESPRÉS,... 

Pot semblar una broma de mal gust, però no ho és. Fa 35 anys va ser un moment d’esperança per retrobar 
la llibertat arrabassada per un aixecament militar feixista; ara és la pèrdua de la minsa llibertat assolida, 
vigilada per la dictadura dels mercats amb la cobertura ideològica a l’Estat espanyol de la dreta més rància, 
casposa i espanyolista, hereva del franquisme.  
 
A Catalunya l’oligarquia regionalista es consolida com a primera força, un 19% de les persones amb dret a 
vot a Catalunya, i com “els vots legitimen les nostres polítiques” avui ja han anunciat més retallades, que 
van directament contra les classes populars. D’aquesta manera fan “l’esforç” que demanaven els mercats i 
el govern espanyol. 
 
L’esquerra espanyola dividida s’enfonsa. Izquierda Unida només és un petit trasvàs de vot del PSOE, i ni IU 
ni Equo han estat capaços de canalitzar el vot “indignat”. ICV, encara que es presenti com el referent de 
l’esquerra nacional (referent que ja ha abandonat Esquerra), era només la marca de referència a Catalunya 
de IU i Equo i continuen parlant d’un Estat federal quan a Espanya no hi ha federalistes. 
 
Esquerra ha fet una pre-campanya parlant d’independència, paraula que ha oblidat en plena campanya i 
centrant aquesta en l’espoli fiscal, fent l’ullet a Mas i la seva suposada proposta de pacte fiscal amb 
Espanya Mas. Ni una sola referència als drets civils i socials de la ciutadania, ni de transformació social, ni 
de ruptura democràtica, només al company Joan Tardà se li va sentir dir en un acte de campanya que 
Esquerra era el partit de les treballadores i els treballadors.  
 
I que quedi clar que felicitem a Esquerra per haver mantingut els tres diputats, però continuen amb el 
tancament de files propi de qui considera el partit com un objectiu i no com una eina, raó per la que s’han 
presentat a les espanyoles; continuen mirant a la seva dreta i no fan cap moviment d’acostament a 
l’Esquerra Independentista, de mobilització popular contra el que ens espera com a ciutadanes i ciutadans 
dels Països Catalans. 
  
Davant d’una situació que aprofundirà les diferències entre classes, només ens queda l’organització i la 
mobilització de les classes populars en lluita per la ruptura democràtica amb l’Estat, amb un model social 
de país clar i pel poble, ENS CAL LA  

http://joansamso.blogspot.com/2011/11/un-20n-35-anys-despres.html
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LA CUP DE SANT JOAN PARTICIPA A LA DIADA NACIONAL 
DE L’ONZE DE SETEMBRE  

Ofrenes a Sant Joan de les Abadesses 

La coincidència de la Diada amb el 

diumenge de Festa Major va portar a 

l'equip de govern de Sant Joan a 

avançar la tradicional ofrena a la 

corona del Comte Guifré al claustre 

del monestir al dia 10. Una decisió 

polèmica –molt discutida a les xarxes 

socials- i que a la pràctica va suposar 

que es celebrés en dos actes. 

 

El dissabte dia 10, es va fer l'acte 

oficial amb la presència de quasi totes 

les entitats, el consistori en ple i tots 

els partits (PSC, CiU, ERC i CUP).  

 

Tanmateix, el diumenge dia 11, es va fer una segona ofrena alternativa on hi participaren una 

vuitantena de persones  entre les quals una delegació de la CUP i d’ERC, així com la Unió 

Excursionista de Sant Joan. 

La CUP es va mostrar contrària a aquesta convocatòria, ja que l’equip de govern de l’Ajuntament, 

coneixedor de la data de la nostra Diada Nacional, i per tant d’una manera absurda i 

desmereixedora, la va traslladar a dissabte per problemes amb els actes de la Festa Major. La 

CUP va participar finalment per respecte a la ciutadania i a les entitats que van assistir. 

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) també va participar a la concentració que es va celebrar 

dilluns dia 12 de setembre al vespre, per tal de reivindicar el català a l'escola i manifestar el rebuig a 

la sentència del TSJC. 

 
 
Participació a la manifestació nacional 

La CUP de Sant Joan també va participar a la 

manifestació nacional convocada per l’Esquerra 

Independentista a Barcelona amb el lema:  

PELS DRETS SOCIALS I NACIONALS, 

INDEPENDÈNCIA I SOCIALISME, PAÏSOS 

CATALANS . 

 
Va ser de lluny el bloc majoritari de la 

manifestació, demostrant el creixement de 

l’ESQUERRA INDEPENDENTISTA  i  de la 

UNITAT POPULAR. 
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LA CUP DE SANT JOAN CONVOCA UNA ASSEMBLEA 
CONTRA LES RETALLADES 

La CUP gairebé omple l'Auditori del Palmàs. 
 

El dijous 29 de setembre la CUP va convocar una Assemblea Oberta a tota la ciutadania de Sant 

Joan de les Abadesses al Palmàs, en la que van assistir més de 50 persones, per organitzar la 

resposta contra les retallades de drets civils i socials que patim les classes populars. 

  

El representants de la CUP van aclarir al començament de la reunió que ells havien pres la 

iniciativa per dinamitzar una resposta contra les retallades, però que la voluntat és que la 

ciutadania de Sant Joan s’organitzi en una plataforma per tal de mobilitzar-se i coordinar-se amb 

d’altres d’arreu de la comarca i del país. 

  

Jubilats, funcionaris, treballadors, sindicalistes, aturats, autònoms, petits empresaris..., en 

definitiva, una clara mostra de qui pateix les retallades a Sant Joan, van mostrar la seva 

indignació cap  aportant cadascú la seves opinions i propostes, amb les que s’elaborarà un 

document i un full de ruta de les actuacions a realitzar, i a debatre en una propera segona reunió, 

que es convocarà un cop siguin aprovats els pressupostos pel 2012 de la Generalitat de 

Catalunya i es coneguin també les “reformes” del nou govern espanyol. 

 

A la reunió també van assistir representants d’Esquerra i d’ICV i de l 'Àgora del Ripollès, del 

Moviment 15-M.  
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Sant Joan de les Abadesses per la Independència 

El dimarts 15 de novembre, després de procedir a la seva signatura, encapçalats per Jordi 

Vilarrodà, en representació de Sant Joan Decideix;  Joan Samsó, en representació de la 

Candidatura d’Unitat Popular (CUP); Sergi Albrich, en representació d’Esquerra (ERC), i Raimon 

Traver, en representació de Convergència i Unió (CIU); van entrar a registre de l’Ajuntament de 

Sant Joan de les Abadesses, el text de la moció a favor de l’adhesió del nostre municipi a 

l’Assemblea de Municipis per la Independència. 

El passat 25 de novembre es va 

celebrar el que seria el darrer ple 

d’aquest any. Sense sorpreses, la 

dinàmica ha estat la mateixa de tots 

els plens al llarg de l’any, marcada 

per la majoria del PSC. I és que per 

molts arguments que plantegin tant el 

grup d’ERC com CiU per abstenir-se 

o votar en contra, i per molt 

polèmiques que siguin les propostes, 

la totalitat de l’ordre del dia sempre 

és aprovada fent el PSC exercici de 

la seva majoria. Desgraciadament, 

les mancances de democràcia 

participativa s’accentuen amb les 

majories absolutes.  

Pel que fa a les mocions, durant aquest plenari s’ha aprovat per unanimitat la 
Moció per un finançament local català, i finalment la Moció sobre l’adhesió del 
consistori de Sant Joan de les Abadesses a l’Associació de Municipis per al 
Independència, presentada conjuntament entre la Plataforma Sant Joan Decideix, 
ERC, JERC, CiU i la CUP.  

 


