OBRIM EL PANY DEL REFERÈNDUM. TANQUEM LA PORTA DE L'AUTONOMISME. ALCEM EL
PUNY DE LA LLUITA. GUANYEM LA INDEPENDÈNCIA PER CANVIAR-HO TOT!
Facilitar l’aprovació dels pressupostos és una aposta instrumental per precipitar i accelerar el
procés de ruptura amb l’Estat espanyol i posar entre l’espasa i la paret JuntsPelSí de manera
que aflorin totes les seves contradiccions. En una legislatura ordinària a cap militant de la CUP
li passaria pel cap aprovar aquests pressupostos. Els que tenim sobre la taula ni són els nostres
pressupostos ni responen a les necessitats socials d'aquest país. Tenint clar que ho fem com a
aposta per la ruptura democràtica cap a la independència, caldrà mantenir, malgrat
l’aprovació, una postura dura, unànime i explícita en contra. Cal canviar l’actitud defensiva
actual per una més ofensiva i d’emplaçaments a sectors populars perquè se sumin a la
República que volem construir. Per garantir que el setembre de 2017 ja serem en una altra
situació, ens cal començar a preparar la defensa del referèndum o directament de la
independència. Convé que els esforços de la CUP durant els propers mesos no es centrin en el
terreny institucional. No acceptarem cap altre allargament més enllà del setembre de 2017, ni
cap nova pantalla. Tot el que sigui esquivar el “referèndum o referèndum” (o altres escenaris
clarament equivalents de ruptura, com ara una declaració unilateral en un context de forta
mobilització social o d’anul.lació efectiva per la força del referèndum - en cap cas unes
eleccions) tindrà l’oposició frontal de la CUP amb les mesures necessàries forçant, si no es
concreten els acords, el final de la legislatura. La CUP iniciem un debat intern per fixar les
coordenades polítiques sota les quals volem desplegar el Procés Constituent. L’objectiu
d’aquesta línia de treball no és elaborar un Procés des del principi fins el final si no tenir un
element més a sobre de la taula que permeti arribar a la situació on els indecisos hagin de triar
entre una República que els pot garantir drets i un Regne d’Espanya que està en plena
involució antidemocràtica.
A St. Martí però, en el darrer Ple de 9 de febrer es va aprovar el pressupost municipal per 2017
amb els únics vots favorables del govern. Val a dir que tot i les negociacions mantingudes amb
l’ oposició representada per CIU no es va arribar a un acord d’ aprovació de pressupostos. CIU
va formular tot un seguit de propostes de modificació del pressupost que van ser
desestimades pel govern, en tant en quan, o estaven fora de la legalitat pressupostària o bé,
no especificaven el finançament per executar-les. Tot i així, el govern en un darrer intent
d’arribar a un acord amb l’ oposició i remar tots conjuntament cap a l’ interès general va dotar
de finançament dues de les peticions de CIU, però malauradament l’ oposició no va acceptarles i un altre cop, va prioritzar l’ interès partidista de CIU davant l’ interès comú dels
martinencs. Aquesta actitud intransigent de l’ oposició però, no va poder paralitzar l’ aprovació
del pressupost.
El pressupost no va ser l’ únic punt de l’ ordre del dia del Ple. També es va portar a votació una
declaració contra el transfuguisme a la política. Aquesta declaració condemna i denuncia la
situació anòmala que patim a St. Martí. La CUP lamenta profundament que CIU fes bandera del
transfuguisme i tot defensant l’ actuació d´en Manel Romanos, votés en contra de la
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declaració. Cal que els martinencs sàpiguen que CIU forma part del pacte antitransfuguisme i
que l’ ha utilitzat en multitud d’ ocasions en altres municipis per denunciar casos com el que
patim a St. Martí. Però és evident, que CIU necessita del trànsfuga per fer un bloqueig constant
al govern, tal i com venen fent des de la sortida del govern del trànsfuga. Un altre cop, l’
interès partidista per davant de l’ interès general. Vergonya aliena. El debat sobre la declaració
va ser tens i convuls i va comportar l’ expulsió del trànsfuga del Ple en ser cridat tres cops a l’
ordre. La CUP considerem que CIU s’ equivoca en la seva estratègia de bloqueig sistemàtic al
govern, doncs el company de viatge que ha escollit i que tant defensa dista molt de ser algú
amb la capacitat suficient per fer res pel municipi, ja sigui bó o perjudicial.
L’inici d’any també ens deixa el sentiment popular expressat en forma de pintades a les
parets d’edificis públics davant les situacions polítiques que es viuen al municipi. La CUP
lamentem les pintades sorgides al municipi provocades per la situació de transfuguisme ,
lamentem la situació política al municipi causada per un trànsfuga, , com també lamentem la
falta d’interès i d’objectivitat periodística d’aquest butlletí davant l’expressió popular al carrer.
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