NI UN PAS ENRERE
La CUP vol fer pública la seva posició davant els actes de celebració dels 25 anys dels JJOO
del ’92 que s’ està organitzant al municipi.
Ara farà 25 anys de les detencions de militants i activistes independentistes al principi del mes
de juny de 1992. Aquell any l'Estat va intentar liquidar d’arrel el nucli dinamitzador de
l’independentisme combatiu, que qüestionava el projecte espanyolitzador i especulatiu dels
fastos olímpics del 1992. Una situació que es va vèncer malgrat les operacions d'assimilació i
rendició que plantejava l'Estat amb la col·laboració de personatges polítics d’ERC com Àngel
Colom, Joan Ridao o Pilar Rahola, que propugnaven la rendició política en termes de delació,
renúncia als principis polítics i a la lluita independentista exercida anteriorment.
A mesura que avançaven les detencions, l'operatiu dirigit per Baltasar Garzón i la Guàrdia Civil
va seguir una lògica indiscriminada i posteriorment es va analitzar aquest fet com una intenció
de l'Estat de generalitzar el terror. Els principals responsables d'aquelles detencions, tots ells
del PSOE (Rafael Vera, Luis Roldán, José Luis Corcuera, i Baltasar Garzón i molts altres),
actualment són personatges inhabilitats, reprovats, processats per corrupció i terrorisme
d'Estat. Però convé no oblidar que tants altres responsables directes d'aquells fets van
prosperar en la seva carrera personal (entre els quals convindria citar els factòtums dels JJOO
Juan Antonio Samaranch, Carles Ferrer Salat, el governador Ferran Cardenal, l’ex dirigent
Socialista Narcís Serra, etc.) i que els guàrdies civils que van torturar els detinguts a les
casernes de Barcelona i Madrid van ser condecorats un cop acabades les detencions.
A tot això també volem denunciar la mercantilització que impliquen els grans esdeveniments
tipus JJOO, utilitzats com una eina, per part dels diferents Governs implicats, per generar
processos d’especulació de tot tipus, finançats amb diner públic que acaba revertint en
beneficis per a empreses privades, alhora que per l’experiència de Barcelona ’92 van suposar,
entre d’altres, l’expulsió dels veïns i veïnes dels seus barris i la segregació social.
Uns JJOO del ’92, realitzats sota un “consens olímpic” i un silenci oficial a qualsevol crítica, que
no es van acabar de pagar fins el 2004, just quan va arribar el fracàs del Fòrum de les Cultures.
No volem oblidar que aquests JJOO del ’92 es van inaugurar enmig d’una singular pau olímpica:
cops, bosses i elèctrodes contra els independentistes detinguts un mes abans per ordre del
jutge Baltasar Garzón i consolidant la figura del feixista i President del COI, Juan Antonio
Samaranch.
Per tot això, l’Assemblea Local de la CUP de St. Martí Sarroca i els seus representants a
l’ajuntament, ens volem desmarcar d’aquesta celebració, i per tant no participarem en
l’organització i els preparatius de cap acte de celebració dels 25 anys dels JJOO ’92 al
municipi, per qüestions de coherència política i per solidaritat amb els independentistes
detinguts i torturats al 1992.
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