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SOLS EL POBLE SALVA AL POBLE. 
 
1 d’octubre del 2017, la data triada i anunciada pel president de la Generalitat Carles  
Puigdemont per a la celebració del referèndum. Caldrà veure fins on estem disposats a 
arribar tots plegats si com es previsible el govern espanyol del PP amb el suport i la 
complicitat de partits espanyolistes com  Ciutadans i PSOE faran el calgui per tal 
d’aturar l’acció de posar les urnes i que els ciutadans de Catalunya, contraris o a favor 
de la independència de Catalunya, puguin expressar-se lliurement. Doncs cal, estar 
preparades per a qualsevol situació d’impediment per part de les estructures 
espanyolistes contraries a la celebració del referèndum i a la CUP ho estem . 
Des de la l’assemblea local de la CUP de Sant Martí Sarroca  demanem  el 
posicionament públic  de la resta de partits polítics que constitueixen l’ajuntament 
de Sant Martí Sarroca. Cal el posicionament de tots els agents polítics municipals, com 
també la implicació de les entitats locals i de les veïnes i veïns de tot el municipi per 
que aquest referèndum es porti a terme amb la força de la gent. Sols el poble salva al 
poble.  
L’assemblea local de la CUP animem a la resta de grups polítics amb representació al 
plenari a aplicar la moció d’adhesió al Pacte Nacional Pel Referèndum aprovada en el 
passat ple ordinari del mes de maig on entre altres acords aprovat destaquem el 
següent:   
   (3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al      
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.) 
 
Amb el començament de l’estiu arriben les festes populars del municipi, i amb això 
emplacem a gaudir-les i participar-hi respectuosament. Sense agressions sexistes, que 
no nomes son les físiques, les agressions verbals també son sexisme i violència.  
 
Des de l’assemblea local de l’Alternativa Martinenca CUP, us desitgem unes BONES 
FESTES POPULARS. 
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