SI ENS DEIXEN, GUANYAREM TOTES
La política municipal segueix treballant dia a dia. A l'Alternativa Martinenca
CUP mantenim el compromís que vam adquirir en entrar a govern. Han passat
sis mesos i l'assemblea local de l'AMCUP ens sentim esperançats i amb ganes
de seguir participant per canviar les coses. El tarannà polític per part dels que
conformen l'equip de govern avui al municipi ha començat a diferenciar-nos
d'aquella vella política que ens ha governat en les anteriors legislatures i que
encara avui sembla que a alguns els hi costa d'entendre el canvi. No som a
govern per figurar, no som a govern per callar, l'AMCUP és en aquest pacte de
govern a tres, no per mantenir el funcionament i la política dels darrers anys,
això l'AMCUP no ho permetrem, i som per què hi volem ser, perquè
demanàvem transparència, participació ciutadana, polítiques socials, cohesió
del teixit associatiu martinenc, l'aboliment de privilegis i dels amiguismes, la
neutralització i eradicació del "estàs amb mi o contra mi "dels últims anys de
govern de CiU, i tot això només podíem assolir-ho des d'on som ara,
compartint govern tot i les diferències ideològiques evidents. L'AMCUP va
agafar el compromís de lluitar pel canvi, i aquest comença a fer-se notar. Per
tant val la pena, no a qualsevol preu, continuar al costat de l'equip de govern al
municipi i seguir contribuint al canvi. L'Alternativa Martinenca CUP demanem
continuar amb el canvi iniciat, que segueixi prioritzant a les persones davant de
projectes faraònics inacabables, augmentar les polítiques socials, fomentar
l'ecologia i la conservació del medi natural, mantenir un entorn rural adequat al
territori lluny de zones industrials innecessàries i d'urbanitzacions residencials
dormitori. I tot això, si voleu, ho farem juntes, i si ens deixen, guanyarem totes.

I a Catalunya la CUP-CC es reuneix el pròxim 27 de desembre en una
Assemblea Nacional. I tothom es pregunta: Quines son les propostes
concretes que es posen sobre la taula?
President de consens. Tot i l’acord de Junts pel sí en relació el seu candidat
a la Presidència, tenint en compte que la Presidència requereix del suport de,
com a mínim, la CUP-CC, es creu que cal treballar per un acord per la
investidura que tingui present que hi ha un espectre ideològic encara més
divers que el que hi ha a JxSI, i que per tant, cal cercar un candidat de
consens que reforci la transversalitat i la pluralitat de l’ independentisme.
En aquest sentit, es fa la proposta concreta que el candidat sigui el cap de
llista de JxSi, entenent que pel fet que ha ocupat aquesta posició ha aglutinat
el suport dels partits i independents que conformaven la candidatura i compta,
a més, amb el suport del grup parlamentari de la CUP-CC i podria, a més, no
generar el vot contrari d’altres formacions.
Lideratge polític coral. 3 persones que visualitzen la direcció del nou Govern
de forma col·legiada i mancomunada i que tenen responsabilitats en les àrees
clau del Govern Provisional: Emergència Social, Procés Constituent i
Internacionalització del projecte republicà. Malgrat la normativa vigent només
permet investir un únic President, apostem perquè aquest lideratge polític es
fixi en el mateix Ple d’Investidura, proposant que s’investeixin alhora els 3

presidents, compartint la intervenció i generant imaginari col·lectiu i
mancomunat des del primer moment.
Presidència rotatòria. Malgrat la normativa vigent només permet investir un
únic President, i no en preveu la rotació, creiem que en aquests 18 mesos hi
podria haver la rotació presidencial a fi i efecte de consolidar, simbòlicament,
la transversalitat de l’aposta independentista.
Co-Presidència. Malgrat la normativa vigent només permet la investidura d’un
President i d’un Conseller en Cap o Vicepresident, entenem que la normativa
podria revisar-se a fi i efecte d’adaptar-la a una nova vocació política; construir
un sistema menys presidencialista i que ens acosti amb fórmules més
democràtiques al procés constituent.
Comissionat
per
la
internacionalització
del
Procés
Entenem que Artur Mas podria tenir un paper clau en la internacionalització del
procés, i en aquest cas, entenem que un Comissionat nomenat pel Govern i
avalat per la majoria Parlamentària podria permetre que es visualitzés en
l’àmbit internacional com a una figura que, aprofitant el cabal de la Presidència
autonòmica, es visualitzés com l’ex President autonòmic que treballa per la
construcció de la República independent.
Des de l’assemblea local de l’Alternativa Martinenca-CUP us desitgem un bon
any 2016.
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