NO VOLEM EL PRESIDENT DE LES RETALLADES, DE LA CORRUPCIÓ, DEL
CAS ESTHER QUINTANA,...
La CUP no farà president a Artur Mas, la CUP fia el futur del país al seu contingut i no a una
persona, no hem variat la posició que hem tingut abans, durant i després de la campanya. Cal
deixar molt clar que per arribar a acords amb la candidatura unitària de CDC i ERC cal passar
per la ruptura democràtica, per l'aprovació d'un pla de xoc antiretallades i l'obertura immediata
d'un procés constituent al Parlament. A la CUP no volem ni càrrecs ni privilegis i volem
reivindicar l'oportunitat que suposa deixar enrere les retallades i la corrupció i començar a
construir una societat millor. A la CUP estem determinats a dur a bon port aquest procés cap a
la construcció d'una República Catalana. El Parlament haurà d'esdevenir una assemblea
constituent al marge de la legalitat espanyola, i la participació ciutadana i la sobirania popular
com a condicions necessàries per dur a terme el procés de construcció de la nova República.
Al municipi, la nostra assemblea local de la CUP valora positivament els 258 vots obtinguts el
passat 27S, que sumant els vots de la candidatura de Junts pel Si, les dues formacions
independentistes, hem obtingut la majoria de vots al municipi (1302 vots amb la suma de Junts
pel Sí 1044 + CUP-CC 258). Molt enrere han quedat les forces unionistes (PP + PSC + C's +
Unió), aquests últims (Unió), després de desvincular-se de la coalició amb CDC, han patit una
gran davallada, no arribant a assolir ni tan sols un diputat al parlament i només 98 vots al
municipi, la qual cosa deixa entre dit aquesta formació unionista, classista, corrupta, capitalista
i políticament a la dreta de la dreta catalana, amb líders, tant en l'àmbit nacional com
municipal de dubtós perfil democràtic. Altres forces unionistes (PP + PSC + C's) amb el seu
discurs de sempre, simplement no entrem a valorar-les, algunes d'elles amb propostes
xenòfobes i feixistes, i altres nostàlgics del passat, del gris decadent del 78, de la vella política,
del sistema capitalista, aquests partits en definitiva són els qui i el que ens han portat a l'actual
crisi econòmica, social i de valors, que d'altra banda ens està sent molt llarga i costosa per a
les classes populars, els que hem perdut drets laborals, socials, de valors, de cultura de
llengua i de manca de llibertats, però també hem perdut la por. Seguim i seguirem, des de la
humilitat, des de la coherència ideològica, anteposant les persones a les ideologies, per la
transformació social i econòmica, des de baix, des dels municipis, des de l'ajuntament, però
per
sobre
de
tot
des
del
carrer.
I des del carrer cridem ben fort i amb el puny alçat: Som a les institucions per canviar-ho tot.
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