ARA COMENÇA EL MAMBO. PREN PARTIT. ESCOMBREM-LOS.
Un dels objectius de la legislatura de la CUP-CRIDA CONSTITUENT al Parlament ha sigut
complert amb l’aprovació de les lleis de Transitorietat i del Referèndum. Com va dir la
companya Anna Gabriel: “Hem vingut a fer possible la llibertat del nostre poble”.
Els grups municipals independentistes al govern de l’ajuntament de Sant Martí Sarroca, hem
donat i donarem tot el recolzament i suport a l’alcalde accidental en la signatura del decret
per donar suport al Referèndum i en les seves conseqüències. Sant Martí Sarroca votarà el
pròxim 1 d’octubre. Cal escombrar i destruir el règim del 78 i construir un nou marc polític que
es la República Catalana. A una setmana de la data per culminar aquest procés i enllaçar-lo
amb la nova República Catalana, ens caldrà la desobediència per permetre que puguem votar,
però que no ens faci por exercir-la, pacíficament, per tal d’assolir l’objectiu de poder consultar
a totes les catalanes i catalans quin futur volen. La força de les urnes ens donaran la raó. Cal
doncs, i per això animem a totes les martinenques i martinencs, que facin us de l’eina més
democràtica que existeix, VOTAR i que els partits espanyolistes del PSOE-PSC, PP i C’s tots ells
hereus del règim del 78 amb flaire a naftalina i a calç, ens volen prohibir tot i haver intentat
negociar amb ells un referèndum acordat amb l’estat espanyol. A pocs dies del 1 d’octubre, i
amb les lleis de Transitorietat i la del Referèndum aprovades, l’estat espanyol amb la
complicitat dels PSOE-PSC i C’s i part de CSQEP, ha començat ha llançar tota la força judicial i
policial per tal d’impedir que puguem exercir el nostre dret a votar i a triar el camí que les
catalanes decidim, la repressió policial davant d’impremtes i mitjans de comunicació, accions
pròpies de dictadures feixistes, son un clar exemple de lo democràtic que es l’estat espanyol.
Seguirà aquesta manera de fer política per part d’aquells dels que no accepten la voluntat de la
majoria de catalans, per això animem a que siguin contestats amb el poder de la gent sortint
als carrers i mostrant el nostre rebuig a la vulneració de la llibertat d’un poble que exigeix les
urnes per decidir el futur. No hi ha constitució, ni lleis, ni legalitats, ni res, davant el poder
popular i la valentia de la seva gent en defensa de la llibertat i de la sobirania d’un poble, sigui
quin sigui el mitjà emprat, caldrà desobediència i autodefensa. Així doncs preparem-nos, per
que ara comença el MAMBO.
La CUP-CRIDA CONSTITUENT com a força política d’esquerres i independentista diem SÍ a la
República Catalana, pel Procés Constituent, pel dret a l’habitatge, pels drets laborals, contra el
racisme, pel feminisme per una República ecologista, per la sanitat 100% pública, per una
educació pública i de qualitat i pels drets laborals. Diem SÍ per que viure vol dir decidir-ho tot,
viure vol dir tenir un sostre, una feina digna i vol dir acollir, viure vol dir igualtat de drets,
estimar la terra tenir el dret a la salut , a aprendre i a tenir una feina digna amb salaris dignes.
Per això el 1 d’Octubre VOTA SÍ. PREN PARTIT.
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