La història la marquen les valentes, la història és de les que prenem partit en cada una de les
lluites del dia a dia, pel bé comú i no pel bé individual, partidista o per clientelisme. La història
és de les que estem als carrers i hem pres les institucions. Cal però no oblidar qui som, d’on
venim i què volem. Cal reinterpretar les institucions davant l’embat del sistema del règim del
78, que encara córrer per les venes de partits i institucions caduques i amb manca de valors
polítics adaptats a la realitat que vivim. Ara més que mai és necessari desobeir les regles de les
institucions que ens empresonen.
Tan al municipi com al país són canvis que s’han iniciat i que mica a mica, no tant ràpid com la
CUP voldria, s’han d’anar notant. També ens hem trobat amb unes institucions que limiten les
accions en polítiques econòmiques, socials, mediambientals, etc. Hem trobat limitacions per
part de partits polítics enquistats en les institucions de la vella política, des de governs o des
d’oposicions, amb pors per part d’uns i bloquejos sistemàtics, partidistes i de clientelisme per
part d’altres. No ho diem com una excusa, senzillament és la realitat que ens ha tocat.
A l’assemblea local de la CUP, Capgirar la Història, era i és una de les nostres consignes. Ens
mantenim ferms, mantenim el compromís de canviar la por per determinació, valentia i bé
comú. Deixem enrere la toxicitat del conservadorisme caòtic i delirant de l’oposició municipal.
Encarem els 2 anys restants de legislatura al capdavant del govern, amb treball i esforç,
davant els pròxims temps polítics importants que s’han de viure tan a nivell municipal com
nacional. Som, de ben segur, davant un 2017 convuls, però cal mantenir la mirada en el
referèndum o referèndum, malgrat o en contra de l’estat espanyol. Tot i els més que probables
atacs per part de l’estat espanyol i de les elits conservadores i econòmiques, cal mantenir el
coratge i la fermesa per construir un municipi millor en un país millor.
Volem agrair el suport i la comprensió de les persones del municipi que entenen la situació en
la que ens trobem, una situació difícil però que no ens farà defallir. Ja vam citar Bercht una
vegada i ho tornem a fer per definir els escenaris del municipi i del país, ja que “la crisi es
produeix quan el vell no acaba de morir i quan el nou no acaba de néixer”.
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