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GRÀCIES 
PER LA REPÚBLICA, SEGUIM! 

 
Volem agrair les mobilitzacions que hem viscut al municipi per defensar la democràcia i fer 
possible el referèndum de Catalunya l’1 d’octubre. Des de l’assemblea popular convocada pel 
CDR de Sant Martí (comitè de defensa del referèndum) a la sala polivalent el dijous 28 de 
setembre, fins al fet de poder votar, hem viscut un moviment popular transversal i massiu que 
ens fa sentir orgullosos del municipi. De seguida es va decidir ocupar l’escola Jaume Balmes i 
Les Antigues Escoles de La Bleda per garantir la votació davant l’amenaça violenta de l’estat 
espanyol. Van sorgir voluntaris i voluntàries per omplir d’activitats els dies, gent que s’hi 
quedava a dormir, El Centre de Sant Martí i El centre de La Bleda de seguida van col·laborar, 
restaurants i cafeteries portaven menjar, etc. Va ser una mobilització festiva i reivindicativa 
que farà història i que recordarem sempre. 

Res podrà la violència de PP, PSOE-PSC i C’S davant d’un poble unit, alegre i combatiu com va 
ser el poble de Sant Martí Sarroca i la Catalunya de l’1 d’octubre. Després de tot, som hereus 
de l’actitud dels martinencs i martinenques que el 4 de gener de 1714 es van aixecar en armes 
contra la columna felipista que venia a cobrar el nou impost per la manutenció de l’exèrcit 
borbònic. Aquest cop han tornat a venir amb armes, i nosaltres ens hem defensat amb urnes i 
hem guanyat. Ells ens volen doblegar amb la força, perquè no poden amb la raó. 

Això sí, mai oblidarem ni perdonarem els 850 ferits. Uns ferits que podrien haver estat 
perfectament a Sant Martí, per això no ens cansarem d’agrair la valentia amb la que es van 
defensar les escoles, i tampoc ens cansarem de menysprear profundament tots els que han 
col·laborat per acció o per omissió en la violència de l’estat espanyol. 

Però ara, també hem vist com tot aquest esforç popular ha quedat frenat pel canvi de guió 
d’última hora que Junts pel Sí ha fet el 10 d’octubre. Hem perdut una oportunitat històrica per 
proclamar la república catalana. Com a CUP no avalem la suspensió de la DUI. Estarem alerta i 
vigilants davant la nova estratègia del govern, esperant que ens porti en breu a la nova 
república catalana. 

Hem obert un pany, el pany de la porta per sortir de la monarquia, de la seva constitució del 
78, dels hereus del franquisme. Ara hem de creuar la porta i construir una nova república, no 
serà fàcil davant d’un PP i un PSOE que tanquen files per no escoltar el crit de democràcia i 
llibertat de la societat catalana. No entenen que només som administrativament espanyols per 
la força de les armes, però que ja fa temps que vam marxar si es que mai hi hem sigut. 

Hem fet història, i ja sempre podrem dir que una gran majoria del municipi va votar, sense por, 
per la llibertat, la democràcia i la Independència de Catalunya. Ja fa segles que ens volen 
enterrar, però no saben que som llavors. 

 Gràcies a tothom qui ho ha fet possible. 
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