HEM TRIAT LA HUMIL DECISIÓ DE NO RETROCEDIR
Fruit de l’esforç del govern finalment podem dir que, tot i els intents de bloqueig de
l’oposició, ja està en curs la licitació del contracte de neteja dels edificis públics. Un
servei de neteja que millorarà clarament la vida de tots els veïns i veïnes del municipi.
Seguim sense entendre perquè CiU amb l’ajuda el regidor trànsfuga volen bloquejar
coses tant bàsiques, essencials i que beneficien a tothom. No tot s’hi val.
També volem fer saber que malgrat aquest bloqueig i xantatge permanent sense criteri
per intentar desprestigiar i esquerdar al govern, seguim treballant, i en breu es
presentarà el pressupost del 2017 seguint la línia habitual de participació ciutadana,
presentació a l’oposició i presentació pública.
Per altra banda aquest mes també s’ha penjat l’estelada al balcó de l’Ajuntament en
solidaritat i suport de l’alcaldessa de Berga. Recordem que l’Ajuntament de Sant Martí
Sarroca també ha estat requerit per l’Audiència Nacional per donar suport a la
resolució de ruptura del Parlament (9N), i també va desobeir. Una cosa és la legalitat i
l'altra la justícia, i no sempre caminen juntes. En aquest cas desobeïm una legalitat
criminalitzadora d'un estat opressor, i obeïm a la justícia, anhels i llibertat d'un poble.
Montse Venturós, alcaldessa de Berga, va ser detinguda de matinada al seu domicili
particular, una actuació digne dels millors temps de la repressió franquista –un model
de policia autoritària que nosaltres rebutgem. La detenció arriba l'endemà mateix de la
formació del demofòbic i repressiu govern espanyol. La Montse Venturós, alcaldessa
de Berga, va ser detinguda per haver desobeït a l'ordre de comparèixer a declarar.
Venturós és investigada pel delicte electoral per haver fet cas omís als requeriments de
la Junta Electoral Central de retirar l'estelada del balcó de l'Ajuntament de Berga en les
passades eleccions autonòmiques del 27 de setembre i en les generals del 20 de
desembre de 2015. La detenció arriba després que el passat 5 d'abril i 16 d'octubre
Venturós encapçalés un acte de desobediència i no acudís a declarar. Concretament, el
Ple de Berga va aprovar la moció presentada per l'Assemblea Nacional de Catalunya de
Berga (ANC Berga) en la que el consistori berguedà s'adheria a la campanya 'Penja-la i
no la despengis fins a la independència', consistent en la col·locació de banderes
estelades als balcons i edificis de Berga i en la col·locació de manera permanent de la
bandera estelada en llocs públics i visibles de Berga, entre ells al pal central de la
façana de l'edifici de l'Ajuntament de Berga. La CUP-CC demanem, com hem fet altres
vegades i tornarem a fer, que la Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra no
acatin ordres polítiques injustes –contra les que la majoria de la ciutadania hi està en
contra-, i que tenen a veure, a més, amb el desig de llibertat del poble català. El
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conseller d'Interior ens ha de dir fins quan continuarà complint aquestes ordres per
més injustes, il·legítimes i il·legals que siguin.
La desobediència és un acte personal, però és també i sobretot un acte col·lectiu, per
això exigim a les institucions que recolzin els nostres càrrecs electes, també els que
decideixen fer desobediència. Nosaltres escollim fer desobediència, perquè
considerem que és l'eina més vàlida que tenim davant de lleis i persecucions judicials
injustes contra el procés cap a la independència –lleis i tribunals considerats injustos i
il·legítims per la majoria del poble català. Nosaltres hi serem, hi serem sempre, i
arribarem fins a les últimes conseqüències sense por. Perquè sense desobediència no
hi haurà mai independència.
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