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Un any després de les eleccions municipals
 Aquest mes de maig, concretament el dia 22, farà just un any de les darreres eleccions municipals, on 
la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), com a organització unitària de l’Esquerra Independentista dels Països 
Catalans, va presentar candidatures a 80 municipis dels 947 que hi ha al Principat.
 La CUP va ser la notícia d’aquelles eleccions com a força emergent en tots els mitjans de comunica-
ció, es convertia en la sisena força política municipal. Amb només 80 candidatures, va obtenir 101 regidors 
i més de 62.000 vots, un 2,16% del total de vots a Catalunya sense comptar els obtinguts en coalició amb 
altres organitzacions o plataformes electorals locals. Lluny van quedar els 20 regidors i els 18.000 vots de 
l’any 2007.
 Malauradament a Sant Joan de les Abadesses no vam poder assolir representació. L’any 2007 vam 
obtenir 123 vots, un 5,47% i ens vam quedar a prop de tenir representació, fet que va desmotivar les nostres 
bases. Amb noves incorporacions al projecte de la CUP a la nostra Vila, ho vam tornar a intentar el 2011, 
coneixedors que era precipitat. Vam obtenir 80 vots que representaven un 3,81%. Des d’aquella mateixa nit, 
va quedar més que decidit el consistori amb 7 regidors del PSC, que li donaven de nou la majoria absoluta, 
2 de CiU i 2 d’ERC. 
 Però seguim aquí, seguim amb una organització petita però amb fonaments interns molt més orga-
nitzats i més forts cada dia. Seguim treballant i picant pedra per aconseguir un poble actiu i implicat en les 
decisions que ens afecten com a ciutadanes i ciutadans, perquè creiem en la democràcia participativa, som 
independents del poder i rebutgem la partitocràcia. 
 Per aconseguir-ho, som actius i propositius als plens municipals amb mocions i manifestant el nostre 
suport en aquelles decisions que creiem que són bones i necessàries pel poble, i oposant-nos fermament, 
defensant la transparència i el dret a decidir de la població en tot allò que veiem un tant opac. Hem estat 
presents en actes i activitats públiques que s’han realitzat, sempre des d’una actitud positiva i col·laborativa, 
hem organitzat actes, modestos però actius, en defensa dels interessos de les classes populars, i tot això i 
més és el que intentem explicar amb el butlletí que teniu a les mans.
 Sabem que és difícil, sabem que hi ha molta feina per fer, sabem que es requereix temps, esforç i 
sobretot moltes ganes. Però de ganes no ens en falten, el temps el busquem i l’esforç el dediquem, per tant 
seguim i seguirem aquí lluitant perquè tenim un model de poble i un model de país. Seguirem lluitant per la 
Llibertat.
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Esquizofrènia o interessos de classe?
 La dreta regionalista catalana (Convergència) ja ha fi nalitzat el seu congrés, i ho ha fet al més pur estil 
de l’amo oligarca català. Ara l’amo ja és l’hereu amb més de 97% dels vots. Suposem que aquest 2 per cent 
i escaig ja els deuen haver expulsat del partit, on s’ha vist que es pugui contradir l’amo, però que s’ha cregut 
aquesta gent!. Ara en Mas ja sap que el seu paper és de pubilla en un partit que ja no controla.
 El primer que s’ha encarregat de deixar clar l’Oriol Pujol com a Secretari General del partit és que Con-
vergència no és un partit independentista i que ho serà quan tothom ho sigui. El segon, és que es sent molt 
orgullós de dur els seus cognoms, un cop ja ha rebut l’herència: qui neix ric, sense haver fet res serà igual o 
més ric. I el tercer, és que ell és independentista però reafi rma que el partit no, és “catalanista-sobiranista”.
 Ens trobem amb un nou capítol del “peix al cove” i “l’ara no toca” quan es comença a dibuixar una 
majoria social per la independència del país. És un nou capítol d’un llibre desgraciadament conegut: un mur 
de contenció de l’independentisme per defensar els seus interessos de classe; perquè la realitat és que, com 
sempre han fet, la dreta regionalista catalana no té cap problema en retallar els drets civils i socials de les clas-
ses populars aliant-se amb els també hereus espanyols.
 L’interclassisme i la transversalitat que ha defensat Esquerra, Solidaritat, Reagrupament i d’altres amb 
el discurs de les essències pàtries ha aplanat un terreny que els deixa fora de joc i regalen l’hegemonia “inde-
pendentista” a les classes dominants en detriment de les classes populars.
 Ara toca que l’Esquerra Independentista, més que mai, lideri la lluita de les classes populars pels seus 
drets civils, socials i per la independència, que no són una altra cosa que la lluita per la transformació social i 
la ruptura democràtica amb l’Estat espanyol i la constitució d’un Estat propi basat en la Justícia Social, la de-
mocràcia participativa i de la nació complerta, els Països Catalans. Una lluita que no només ha de ser contra 
l’imperialisme i l’explotació espanyola sinó també contra l’oligarquia catalana. 

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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L’Assemblea Nacional de la 
CUP defineix el full de ruta de 
l’any vinent

 L’Assemblea Nacional de la CUP, cele-
brada el passat diumenge 11 de març a Reus, va 
aprovar una ponència que defi neix el full de ruta 
de l’any vinent. Les i els militants de l’organització 
van debatre i aprovar mig centenar d’esmenes en 
una jornada maratoniana que es va allargar set ho-
res i que va servir per enriquir i millorar la ponència 
titulada “Un pas endavant”.
 Un dels objectius d’aquesta Assemblea 
Nacional era adaptar l’organització al creixement 
experimentat el darrer any tant en el nombre d’assemblees com  en el de càrrecs electes. Aquestes canvis pas-
sen per reforçar el paper de l’estructura territorial per tal de garantir que la presa de decisions segueixi fl uint, 
com fi ns ara, de baix cap a dalt. La ponència aprovada ha servit per potenciar i reforçar diverses estructures 
organitzatives de la CUP com el Secretariat Nacional, el Consell Polític i també les Assemblees Territorials, que 
agafaran un paper central en l’organització i que han estat redefi nides i dotades de fi nançament.
 La militància també va decidir d’ampliar, en la propera Assemblea Nacional, els membres del Secreta-
riat Nacional fi ns a tretze persones i ampliar algunes de les tasques que haurà de fer aquest òrgan tècnic de 
la CUP. L’assemblea també escollir nous membres del secretariat per cobrir dues vacants. Així, Artur Rubinat i 
Laia Altarriba passaran a formar part d’aquest òrgan de la CUP.
 D’una altra banda, l’assemblea ha decidit defi nir a través d’una Comissió de Treball sectorial el paper 
de la CUP en els moviments populars per l’autodeterminació (Assemblea Nacional Catalana, Associació de 
Municipis per la Independència, etc...) i defi nir un projecte d’Assemblea de Regidors dels Països Catalans que 
pugui esdevenir ‘una eina útil per a la construcció nacional i sigui un embrió institucional dels Països Catalans’. 
Finalment, l’Assemblea Nacional de la CUP va decidir d’encarar el debat sobre el paper de l’organització en les 
eleccions europees i autonòmiques. La CUP “iniciarà el treball per a crear les condicions òptimes perquè en un 
futur més pròxim que llunyà, puguem presentar una alternativa als partits que actualment tenen representació 
en les diferents institucions supramunicipals que depenen de l’administració espanyola i francesa”. En aquest 
sentit, la CUP es posarà a treballar els proper mesos per crear aquestes condicions, que haurien de passar per 
desenvolupar un discurs i una estratègia d’abast nacional, consolidar una estructura organitzativa forta, fi xar 
una estratègia especifi ca per a la presencia de la CUP en institucions supramunicipals i socialitzar el debat en 
el conjunt de l’esquerra independentista i els moviments socials del país. La decisió sobre el nou cicle político-
electoral es prendrà en una Assemblea Nacional que se celebrarà durant el primer trimestre de 2013.

POBLE VIU i ACTIU 6
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Notícies de Puig-Alt de Ter
LA CUP DE SANT JOAN LAMENTA QUE NO S’APROVI LA SEVA MOCIÓ SOBRE LA PLANTA DE BIOMASSA

En el Ple de l’Ajuntament, celebrat el passat divendres 30 de març, la moció presentada per la CUP va comptar 
amb els vots favorables de CiU i ERC però va ser rebutjada amb els vots del Grup Socialista.
La CUP lamenta que no s’aprovés el que consideren un exercici de transparència informativa i democràcia 
participativa en una matèria que transcendeix més enllà, ja que la instal·lació d’una Planta de Biomassa condi-
ciona el futur de la Vila.
L’Alcalde de Sant Joan, Ramón Roqué, va explicar que havia intentat consensuar la moció amb la CUP però 
que no havia estat possible i que una consulta només la celebrarien si les vilatanes i els vilatans tenien tota la 
informació. La CUP va respondre en el propi Ple que la informació depenia del govern municipal, raó per la 
que no entenien perquè s’havia de condicionar un exercici de democràcia participativa que donaria més força 
al projecte.
Així mateix la CUP va deixar molt clar que no s’oposava a la instal·lació de la Planta i que la seva moció no era 
producte d’oportunisme polític, que en cap moment qüestionaven la legitimitat del govern municipal, sinó que 
responia als dubtes raonables sobre la seva rendibilitat i d’equilibri mediambiental. 
En aquest sentit, la CUP va constatar la viabilitat de les seves propostes i la veracitat dels seus arguments amb 
l’exemple, publicat a la premsa recentment, d’una Planta de les mateixes característiques que s’està construint, 
amb el fi nançament d’una empresa de Mollerussa del sector Agroalimentari, que necessita pel seu funciona-
ment la massa forestal del Solsonès i Prades, i de cultius energètics i subproductes agrícoles, que crearà 31 
llocs de treball directes, que mantindrà l’equilibri del balanç hídric de la zona amb la reutilització de l’aigua per 
sistemes de calefacció d’instal·lacions públiques i que compta amb tecnologia d’emissions zero, avalada per 
informes de les Universitats de Saragossa i de Lleida.

LA CUP DE SANT JOAN COMMEMORA EL DIA DE LA DONA 
TREBALLADORA EN UN ACTE REIVINDICATIU I EMOTIU

La CUP denuncia que la Crisi, les Retallades i la Reforma Laboral 
accentua les diferències de  gènere en el món del treball atacant 
especialment els drets socials de les dones treballadores.
El passat dissabte 3 de març al Palmàs, la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP) de Sant Joan de les Abadesses, va commemorar 
el Dia Internacional de la Dona Treballadora davant d’unes 40 
persones.
L’Acte va començar i fi nalitzar d’una manera força emotiva, pri-
mer amb la projecció del documental “Deu ripolleses ‘10”, i a 
la cloenda, amb l’actuació de Núria Agulló que va interpretar un 
poema de Maria-Mercè Marçal i una adaptació d’una cançó d’Ovidi Montllor.
En la presentació de l’Acte, Laura Vallejos de la CUP, va evidenciar la doble discriminació que pateixen encara 

les dones en el món del treball i en l’entorn familiar, en el que des-
envolupa principalment les feines de la llar i la cura de la família, 
que no deixen de ser feines no remunerades ni tenen la conside-
ració social que els pertoca.
Posteriorment, la Secretària General de la UGT de Catalunya a 
les comarques gironines, Dolors Bassa, va explicar totes les me-
sures i canvis normatius que aquests últims anys s’han desenvo-
lupat en matèria d’igualtat de gènere, constatant, que malgrat tot, 
la bretxa diferencial de salari i condicions de treball entre homes 
i dones era més que considerable i que la crisi que patim, les 
retallades i la reforma laboral estan causant un greu retrocés dels 
drets assolits per les dones.
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LA CUP CONSIDERA QUE LES CLASSES POPULARS ESTAN PAGANT LA CRISI 
DEL CAPITALISME

En l’acte realitzat al Palmàs el passat 14 d’abril constaten que l’ofensiva ultraliberal 
respon a una estratègia de retorn al feudalisme industrial
L’acte organitzat per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Sant Joan de les Aba-
desses va començar amb la intervenció de l’economista Martí Vives, que va fer un re-
pàs pedagògic des del naixement del contracte social, l’anomenat estat del benestar, 
després de la IIa Guerra Mundial, fruit de la por d’Occident envers el bloc soviètic, fi ns 
l’ofensiva ideològica, política i econòmica del liberalisme, després de la caiguda del 
mur de Berlin que ens ha portat a la situació actual.
Posteriorment, va intervenir el periodista i membre del grup editor del setmanari DIREC-

TA, David Fernàndez, que primerament explicà les conseqüència del frau 
fi scal, per continuar amb la constatació de que el deute públic no existeix 
ja que és producte del rescat amb diners públics del sistema fi nancer i 
que són les classes populars les que estan pagant l’orgia de benefi cis i 
de l’especulació fi nancera. En aquest sentit situà l’exemple d’Islàndia que 
va jutjar banquers i polítics especuladors, va nacionalitzar la banca i les 
principals empreses iniciant un procés constituent de democràcia partici-
pativa que ha produït un creixement econòmic en aquest país per sobre 
del 4%. Després situà alternatives al sistema econòmic capitalista per la 
via de les cooperatives, tant productives com de consum, així com d’un 
sistema fi nancer alternatiu basat en la banca ètica.
Finalment, el laboralista, Joan Samsó, va explicar l’evolució del mercat de treball, des d’una òptica de la relació 
entre el capital i la força del treball, des l’any 1981 fi ns l’any 2011 constatant la pèrdua de consciència de clas-
se i que la bretxa social entre rics i pobres només havia fet que augmentar. Després va fer un repàs del teixit 
productiu català en aquest mateix període, els seus errors i mancances, per acabar explicant la reforma laboral 
i com aquesta era un atac frontal cap a la democràcia, els drets civils i socials que ens retorna a les relacions 
laborals de la Dictadura franquista.
Com a conclusió, tots tres van coincidir que estem vivint un moment de màxima cruesa de la lluita de classes, 
que de moment guanyava el lliure mercat, però que és a les nostres mans canviar la situació.

Davant la fallida del sistema neoliberal i les conseqüències 
tan severes a la població de la comarca del RIpollès, la CUP 
de Sant Joan i la CUP de Ripoll aposten perquè es creï una 
Assemblea pels Drets Socials, com ja funcionen en diverses 
comarques catalanes. Es tracta d’un nexe d’unió entre totes 
aquelles entitats, associacions de veïns, plataformes i partits 
que tenen una sensibilitat social per poder lluitar conjunta-
ment per fer front a la precarització de la qualitat de vida dels 
ripollesos.
Per tant, emplacem a totes aquelles entitats que tinguin un 
interès en aquest àmbit a entaular converses per poder dur a 
terme la creació de l’Assemblea pels Drets Socials.

Comunicat de premsa
La CUP Sant Joan i la CUP Ripoll emplacen a les entitats a 
formar una Assemblea pels Drets Socials al Ripollès.

La CUP de Sant Joan de les Abadesses i la CUP de Ripoll 
us vol transmetre la intenció d’organitzar una Assemblea pels 
Drets Socials del Ripollès que contempli una vinculació esta-
ble entre totes les entitats i organitzacions socials de la comar-
ca per treballar conjuntament diverses qüestions.

Què i qui seríem?
Seríem un grup de persones, veïns i veïnes de la comarca, que 

volem treballar conjuntament, més enllà de les entitats i orga-
nitzacions de les quals formem part, per refl exionar i defensar 
els drets socials, tan importants per la nostra societat com la 
salut, l’educació, l’habitatge i el treball.

Sobre què treballaríem?

· Denunciar les retallades sobre les polítiques socials que es-
tan aplicant les actuals administracions sobre la comarca del 
Ripollès.
· Treballar contra els desnonaments i aturar-los i potenciar po-
lítiques d’habitatge justes.
· Defensar una sanitat universal, pública, de qualitat i les 24 
hores del dia.
· Transmetre la necessitat de tenir treballs dignes a la comar-
ca, i per tant, lluitar contra la Reforma Laboral espanyola que 
anorrea els drets bàsics dels treballadors/es.
· Reclamar processos participatius perquè la societat pugui 
decidir.
· Defensar l’educació pública i potenciar-la, així com defensar 
el català com a llengua vehicular i de cohesió.
· Fomentar les xarxes de suport i ajuda mútua davant el procés 
actual de precartizació i empobriment de les classes populars.

Sant Joan de les Abadesses - Ripoll
22 de març de 2012
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Estrenem en aquest número una secció fi xa 
d’entrevistes a persones rellevants de la socie-
tat civil santjoanina i/o ripollesa. Aquesta primera 
l’hem feta a Jordi Miguel Costal, president de la 
Unió Excusionista de Sant Joan. 

Quin estat de salut té la Unió Excursionista de Sant 
Joan?
La nostra entitat, igual que la majoria d’entitats del 
nostre país, no està pas en els seu millor moment de 
salut. Fa uns anys les entitats excursionistes feien una 
tasca divulgativa, formativa i cultural molt important.
En els darrers anys la muntanya s’ha obert al gran pú-
blic gràcies a la quantitat d’informació que hi ha per 
tot arreu i de grans campanyes de marques com De-
cathlon que han “democratitzat” els esports a la na-
tura. Això ha fet que la gent busqui a altres bandes el 
que abans feien les entitats.
En el nostre cas el nombre de socis és molt important 
i any rere any anem incrementant. Molta gent es fa 
soci d’entitats com la nostra simplement per obtenir la 
llicència federativa i això fa créixer el número de socis.
Ara bé, el nombre de socis actius que participa a les 
activitats i està disposat a col·laborar fa anys que està 
estancat.
Per altra banda la quantitat d’activitats que s’organitzen 
anualment és molt elevada i amb força bona accepta-
ció per part de la gent.

I l’excursionisme en general, sembla que darrera-
ment hi ha un augment d’afi cionats, sobretot en el 
camp competitiu com les curses de muntanya...
Sí, hi ha un augment molt important en aquest tipus 
d’activitats. Les activitats més tradicionals com les tí-
piques sortides matinals de diferents nivells tenen una 
participació molt baixa, suposo que deu ser per la fa-
cilitat de trobar informació en webs, llibres, guies, ... 
perquè cadascú es confeccioni la ruta que li vingui 
més bé.
A nivell de proves competitives sí que hi ha un gran 
augment de participació que es va demostrar en la 
passada edició de la Taga 2040 evo que va omplir les 
places amb poques setmanes.
En aquest sentit la nostra entitat ha estat reconeguda 
en més d’una ocasió per la qualitat de les proves que 
organitza, cosa que ens ha de fer sentir orgullosos a 
tots, des dels que estem més fi cats en l’organització, 
com tots els col·laboradors que, per poc que es cre-
guin que fan, són els que realment els donen sentit.

Per cert, i a Sant Joan, déu n’hi do l’activitat excur-
sionista que hi ha, això és gràcies a la feina feta 
per la UEStJoan?
El fet de viure envoltats de muntanyes ha fet que 
sempre hi hagi hagut molta activitat excursionista. 

En moltes ocasions 
la Unió Excursionis-
ta ha canalitzat bona 
part d’aquesta activitat 
però no crec que hagi 
sigut determinant per 
aquesta gran afi ció 
que tenim a Sant Joan.

Quin paper juguen 
les entitats a la vida 
del poble?
Juguen un paper im-
portant perquè contri-
bueixen a enriquir socialment a les persones.
Tampoc hem d’obviar el paper important que juguen 
a nivell econòmic. Hem de tenir en compte que cada 
any més de 1000 persones participen a les activitats 
que organitzem, moltes d’elles de fora del poble. Ens 
hem trobat en força ocasions en gent que ha vingut 
un dia a fer una activitat i que ha tornat amb tota la 
família a passar les vacances perquè li va agradar la 
zona. També hi ha un cas, extrem, que quan buscava 
un lloc per anar a viure fora de l’àrea metropolitana va 
decidir instal·lar-se a Sant Joan després de participar 
a la cursa del Taga. 

Creu que les entitats s’han d’implicar en qüestions 
socials?
Les entitats han de col·laborar per intentar aconseguir 
un poble millor. Un bon teixit associatiu sempre és be-
nefi ciós i és clau pel bon desenvolupament social de 
una societat. 
De totes maneres crec que l’àmbit d’actuació de cada 
entitat està ben delimitat i que es aquí on han de ser 
actives.

Per què no van participar a l’ofrena del 10 de set-
embre?
A principis de setembre ens va arribar una carta infor-
mant que l’ofrena que les entitats del poble fan cada 
11 de setembre es celebraria el dia 10 sense cap més 
explicació. Al demanar els motius del canvi ens van 
dir que era per temes d’agenda i incompatibilitat amb 
altres actes de la Festa Major.
Pocs dies abans ens van convocar a una reunió per 
informar d’aquesta decisió. La nostra postura va ser 
fer un canvi d’hora i/o de lloc, però sempre respectant 
la data, que és el que creiem que realment era impor-
tant. Des de l’ajuntament van donar per tancat el tema 
decidint que el dia que ells els hi anava bé era el 10.
L’ofrena fl oral és un acte promogut per les entitats i 
gestionat per l’ajuntament i com a entitat vàrem creure 
que no teníem aquesta incompatibilitat i per això vam 
decidir fer-ho el dia 11. 
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Evidentment intentarem que aquest hagi estat un cas 
aïllat i que en els propers anys puguem tornar-ho a fer 
totes les entitats juntes.

Quin suport donen les institucions a les entitats, 
s’han sentit recolzats per l’Ajuntament?
En el nostre cas el suport ha estat incondicional. Sem-
pre ens han escoltat i ens han ajudat amb tot el que 
han pogut.
En aquests anys que he estat de president de l’entitat 
el nostre interlocutor sempre ha estat en Jordi Capa-
rrós, del qual només podem agrair l’enorme suport i 
ajuda que ens ha prestat. Ha estat sempre al nostre 
costat fos l’hora que fos i pel que calgués. 

Digui’m un moment o alguna acció amb la qual es 
queda del seu mandat?
Molts moments i situacions, però n’hi ha un que em va 
fer adonar que realment els socis són els que fan gran 
aquesta entitat.
Va ser durant la primera edició de l’Emmona, ara fa 
tres anys. Van ser molts mesos de molt treball, a me-
sura que s’acostava el dia els nervis i la tensió es van 
apoderar de tots nosaltres. Quan van haver sortit tots 
els participants vaig deixar anar, sense adonar-me, 
que no sabia si ens tornaríem a emmerdar en prope-
res edicions. A prop meu hi havia una persona que 
col·labora amb la majoria d’activitats que organitzem i 
em va deixar anar, amb to molt seriós, que pobres de 
nosaltres que no hi tornéssim, que ells també s’hi ha-
vien implicat molt perquè creien en el futur de proves 
com aquella.
Segurament per a ell aquelles paraules no van signifi -
car gran cosa i ja ni ho recorda, però per nosaltres va 
ser una injecció de moral impressionant.
El teixit humà que hi ha al voltant de la Unió Excursio-
nista es impressionant.

Per què ho deixa?
Estar al capdavant d’una entitat tan dinàmica com la 
Unió Excursionista suposa invertir moltes hores de 
temps lliure i sacrifi car moltes coses. 
Tinc dues nenes petites i ara vull dedicar el màxim 
temps possible a la família per poder gaudir d’aquesta 
magnífi ca etapa. Això impedeix que em pugui dedicar 
a l’entitat com ho hauria de fer.
Aquests anys que he estat a la junta, 2 com a vocal 
i actualment 3 com a president, he passat bons mo-
ments que espero poder continuar compartint amb 
tota la gent que durant aquests anys ens han donat 
suport.
Evidentment no cal dir que la gent que decideixi con-
tinuar al capdavant de l’entitat podrà comptar amb la 
meva ajuda per tot el que faci falta.

Quin és el futur de la UE Sant Joan? Què no pot 
deixar de fer?
El crec que no hauria de deixar fer mai són les activi-
tats relacionades amb els més petits i amb la forma-
ció. 
A nivell d’iniciació s’ha fet molt bona feina i s’ha con-
solidat de nou el campament del pla d’Estràngol, ha 
costat però hi ha hagut gent amb moltes ganes de 
tirar-ho endavant i crec que han fet una feina molt 
bona que no s’hauria d’acabar aquí i que les properes 
juntes haurien d’intentar mantenir.
A nivell de formació en els darrers anys s’han ofert di-
versos tallers molt interessants que han posat l’entitat 
al nivell formatiu de grans entitats del país.
Crec que la raó de ser en el futur de les entitats passa 
per formar a joves i grans. Els temps de fer sortides 
s’acaben i les entitats s’han d’adaptar a aquesta nova 
realitat.

Què creu que pot aportar un partit com la CUP a 
Sant Joan?
Un punt de vist diferent de veure les coses. Sempre 
he cregut en l’alternança de govern. Ens agradi o no, 
quan un partit porta un temps governant agafa uns 
vicis que no benefi cien a ningú.
Un equip com el que la CUP té a Sant Joan crec que 
és una bona alternança al dualisme que sempre hi ha 
hagut a Sant Joan, primer entre els PSC i CIU i en els 
darrers anys entre PSC i ERC.

Per cert, com està vivint aquesta època de canvis, 
de crisi, de gent que vol canvis?
Amb incertesa i indignació. Com sempre les classes 
baixes i mitges som els que hem pagar la festa que 
durant molts anys s’han muntat els quatre que reme-
nen les cireres. 
Sí, la gent vol canvis, però dubto que mai puguin arri-
bar. Els que realment poden promoure aquests canvis 
són els que no els interessa que es modifi qui res. 

Vostè veurà la independència?
Espero i desitjo veure-la, és més, estic convençut que 
la veuré. Els últims anys el sentiment independentista 
ha crescut molt al nostre país. Molts sectors que fi ns 
fa poc eren completament contraris a aquests plante-
jaments ara o s’ho repensen o ja han canviat d’opinió.
Segurament no arribarem a 
la fi  del procés pels motius 
pels quals molts hem so-
miat durant anys, la identi-
tat com a poble. Crec que 
el tema econòmic és el que 
ens portarà defi nitivament a 
un estat propi. 
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L’Esquerra 
Independentista
als ajuntaments

• Projecció del documental  

 Som Països Catalans (8’ de durada)

• Intervenció  de  Josep Manel Ximenis, 
 alcalde de la CUP d’Arenys de Munt i promotor de les 

 consultes per la independència.

• Intervenció  de  Jordi Navarro, regidor de la 

CUP de Girona

• Torn obert de paraula.

9
juny 2012

7 de la tarda

Auditori del Palmàs

Sant Joan de les Abadesses

di
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