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Encara que es vesteixi de seda, la mona, mona es queda 

Ara ja passats uns dies, cal que recordem que des del bloc del 155 (C’s, PP i PSOE-PSC) es 
difamava sobre la possibilitat que els votants del 1-O ho havien pogut fer en més d’una vegada 
i en diferents centres electorals. Els resultats  del 21-D posen en evidència aquesta gran 
mentida construïda pel bloc 155. El passat 21-D van votar a partits independentistes prop de 
90.000 mil persones mes que el 1-O. Nosaltres tenim memòria. 

Passades les eleccions del 21-D, imposades pel govern de l’estat espanyol amb el suport de C’S 
i del PSC, ha donat com a resultat, una vegada més,  una majoria parlamentaria 
independentista al país. Ara arribats aquest punt, cal que un cop constituït el parlament i el 
govern legítim sorgit del 21-D, comencin a treballar per la implantació de la República Catalana 
on una amplia majoria així ho va expressar en el referèndum del 1-O. Caldrà veure, això sí, de 
quina manera el nou govern pensa executar el mandat popular sorgit del 1-O. L’augment de 
C’s a Catalunya és  preocupant. Un partit xenòfob, partit de laboratori, recolzat per l’IBEX i 
apadrinat per Aznar, es en qui una gran part dels votants del 21-D van dipositar el seu vot, i 
una gran part d’ells que no arriba a final de mes, pateixen desigualtats, sense feina i amb risc 
d’exclusió social, han dipositat la seva confiança a un partit amb un discurs contra les classes 
populars, incloent-hi  iniciatives contra el català i el model educatiu a les nostres escoles, 
implantar el contracte únic i lliure acomiadament de  les treballadores i treballadors, la 
privatització de la sanitat,etc. El que és evident es que el PSOE-PSC i les diferents marques 
blanques amb les que es presenten a molts municipis, han perdut el rumb ideològic i els 
principis fundacionals que representaven les seves sigles. Unir-se al PP i a C’s per a l’aplicació 
del 155 contra Catalunya i els Catalans, el recolzament a les cargues policials del 1-O, la 
indiferència a l’empresonament provisional sense judici ni sentència de polítics catalans i de 
membres de entitats sobiranistes , atacar l’escola catalana i els mitjans públics de comunicació 
de Catalunya, manifestar-se al costat d’entitats i organitzacions feixistes i xenòfobes de 
l’extrema dreta espanyola, i la seva coalició amb la desapareguda Unió i alguns dels seus 
militants, deixa en evidència el rumb polític i ideològic, fugint de l’esquerra a la dreta més 
rància i anticatalanista que ha agafat el PSOE-PSC a Catalunya i Espanya. Per tant, no serà 
estrany que cada cop ens trobem més marques blanques als municipis com a conseqüència de 
la  vergonya que deuen patir els militants més veterans de seguir mantenint les sigles del PSC 
veient on han arribat. 

Al municipi cal destacar una vegada més la victòria dels partits independentistes, on la suma 
de tots ells donava 1400 vots (68.53%) front al bloc del 155 amb 506 vots (26.8%). Tot i que la 
CUP ha tingut una davallada de vots al municipi, però també a la resta de Catalunya i que ha 
significat la pèrdua de 6 diputades, valorem els resultats municipals en clau nacional. La 
situació excepcional que viu el país i alguns formacions polítiques, ha transvasat el vot d’un 
partit independentista a un altre, el que vol dir que la CUP ha perdut vots, però l’ 
independentisme no els ha perdut. Per tant els 93 vots que la CUP a perdut al municipi 
respecte a les eleccions del 27-S-2015, segueixen sent independentistes. 

Estar clar que des de la CUP no entenem la política sense compromís ideològic, no entenem la 
política de despatx, de lideratges personalitzats ni d’egos partidistes. Quan la voluntat de la 
majoria del municipi es clara i àmplia, no hi cap la censura ni la desinformació. 
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