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Quart butlletí de la CUP Farners. Quatre anys 
de la Candidatura d’Unitat Popular al poble. 
Toca fer balanç, però sobretot toca afrontar 
novament les eleccions municipals. Toca fer 
programa, o refer-lo, millor dit, perquè en el 
balanç que hem fet hem trobat que moltes de 
les coses que dèiem fa quatre anys encara 
són vigents, encara hi hem d’insistir.
 El programa que us presentem en aquest 
butlletí ha estat elaborat de manera pública, 
com és la nostra manera de fer, en un seguit 
d’assemblees i tallers oberts a tota la pobla-
ció des del mes de desembre.

 Una altra manera de fer política, segura-
ment nova per a la majoria de la població, 
que té en la participació el primer principi, 
feta per i entre tots i totes, que aporta mol-
ta més transparència i, sobretot, molta més 
coherència. I que, per tant, pensem que ha 
d’aportar també més il·lusió i confi ança en la 
política.

 En conseqüència, aquest butlletí és tam-
bé una altra manera de presentar el progra-
ma electoral.
 Durant aquests quatre anys la CUP ha gua-
nyat experiència, no només al poble, també 
arreu, amb un bon nombre de regidors i al-
guna alcaldia, a Celrà i Viladamat en el cas 
de les Comarques Gironines, on s’ha de-
mostrat que és possible fer les coses d’una 
altra manera. També ha guanyat experiència 
en la política nacional, amb la presència de 
tres diputats al Parlament, i amb el procés 
de debats a les assemblees locals que això 
ha comportat per prendre decisions a voltes 
clau en els moments clau que viu el país. És 
innegable que això ha fet guanyar prestigi a 
la CUP.
 Un prestigi, però, que es basa en la feina 
de grup, en el desenvolupament del projec-
te assembleari i el programa rupturista d’es-
querres i social, radical per a molta gent. En 
aquest sentit segurament cal insistir en que 
els regidors i diputats no prenen les decisi-
ons per si sols, que darrera hi ha tot un grup 
que és qui les pren. Per això la CUP també 
fugim de personalismes.
 Per tots aquests motius, i amb una pre-
sència a les institucions relativament petita, 
la infl uència de la CUP en la política i la so-
cietat està essent notable. I creixent. I no 
només a Catalunya. Altres grups programen 
ja assemblees obertes, comencen a parlar 
de limitació de mandats, demanen consultes 
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Assemblea oberta de la CUP Farners

Unes 200 persones es van autoinculpar als jutjats pel 9N

El codi ètic de la CUP
En conseqüència amb el programa, amb la ideologia 
i amb tot el que diem i defensem, la CUP té un codi 
ètic des de fa anys que és d’obligat compliment per 
tots els seus càrrecs electes, per les persones as-
salariades, per totes les assemblees locals i també 
per l’assemblea nacional, i que inclou, entre d’altres 
coses, la limitació a un mandat pels diputats al 
Parlament i a dos mandats pels regidors als ajun-
taments, la limitació de sous dels càrrecs electes 
i les persones assalariades a dues vegades i mitja 
el salari mínim interprofessional, la no duplicitat 
de càrrecs ni sous, el compromís de no demanar 
cap crèdit als bancs, o el compromís de mantenir 
el funcionament assembleari.
 La CUP Farners vam presentar a l’últim ple ordi-
nari de la legislatura, aquest març passat, la següent 
proposta de compromís de bones pràctiques demo-
cràtiques, que va ser rebutjada pel plenari municipal.
Els regidors i regidores d’aquest Ajuntament:

ser escollits o assignats com a consellers comarcals 
o diputats provincials, sempre en favor del pressupost 
municipal. És a dir que renunciaran al sou municipal 
en part igual al que ingressin pels altres conceptes, 
o a tot el sou en cas que els altres conceptes supe-
rin el seu sou municipal.

la no assistència reiterada i sense justificar a les 
reunions.

-
veu en les retribucions municipals.

dels tinents d’alcaldia excepte quan aquests efecti-
vament hagin de substituir l’alcalde.

-

-

per persones representatives del poble que no siguin 
necessàriament regidors o regidores.
 -

pública abans i després de cada legislatura.
-

meses electorals. 

política.

denunciaran les pràctiques corruptes que puguin 
observar i comprovar en aquest consistori.

a la població o es plantegen un codi ètic, per exemple, 
o fan propostes o discursos molt semblants. Sense anar 
més lluny, només dir que la CUP és independentista des 
dels seus inicis, abans que cap altra formació política ni 
tan sols s’ho plantegés.
 Malfiem-nos, però, d’aquells que tant surten als mit-
jans de comunicació. Uns mitjans que estan, ho sabem, 
al servei del sistema i de l’Estat. El fet que la CUP no hi 
surti en la mateixa proporció confirma que no formem part 
d’aquesta trama.
 La CUP Farners hem proposat al poble aquesta altra 
manera de fer política. També la nostra influència ha estat 
més gran que la nostra representació al consistori, sobre-
tot perquè hem estat els únics que hem proposat una 
cosa diferent i els més actius a l’oposició, amb un piló 
de propostes. I també fora de l’Ajuntament, amb les as-
semblees obertes, recuperant el carrer com a espai de 
debat social, i organitzant actes que es trobaven a faltar, 
com els dies de la dona treballadora o contra les violèn-
cies de gènere o els debats i actes del cicle «estiu crític» 
on hem abordat temes de debat general amb ponents de 
notable nivell. I també hem promogut l’autoorganització 
popular com en els casos de la comissió de barraques, 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, de NO a la 
MAT o del Multireferèndum.
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La carretera d’Hostalric va estar quasi tres mesos tallada pel desfalca-
ment d’un pont per una rierada, sense informació a la població
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Per una nova cultura de l’aigua
-

i un negoci especulatiu per les constructores i 
distribuïdores.

ecològic, abastiment del poble, reg i indústria, 
i que garanteixi el manteniment de l’aqüífer.

d’aigües.

responsable, començant pels que més aigua   
consumeixen. Diferenciant tarifes entre regants 
i indústria, entre regants de productes alimen-
taris i industrials, entre habitatges amb reg o 
piscina i sense.

Per una nova cultura urbanística
 segons hipò-

tesi de creixement real i les necessitats de la 
gent, i no segons els interessos especulatius.

a la variant entre les carreteres d’Anglès i de 

facilitar la mobilitat.

facilitant-hi el trasllat de les fàbriques de les 

rústics tots aquells terrenys de l’entorn del nu-

. Protegir el sòl rústic.
-

dels solars buits.
-
-

guin d’habitatge, de cultiu o industrials.

Territori i sobirania
Una de les primeres coses que va quedar ben clara a la 
jornada de formació i debat sobre infraestructures i terri-
tori, que la CUP Nord-oriental va organitzar aquí al poble 
el passat 28 de febrer, és que la planificació del territori 
respon als interessos econòmics del gran capital i que 
el sistema fa servir totes les eines al seu abast per im-
posar el model que li interessa, econòmiques, polítiques, 
legals, propagandístiques, tècniques, de discriminació i 
explotació laboral, etc. I que el poder ho impregna tot.
 El que està en joc, en realitat, és la nostra sobira-
nia, la nostra capacitat de decidir què passa al món, 
al nostre país, als nostres pobles i amb les nostres vi-
des. La nostra capacitat de decidir com volem viure.
 I una de les principals conclusions extretes del debat 
és que el principal element de sobirania és la terra, 
això és el territori i els seus recursos. Per això la plani-
ficació i gestió que fem del territori és cabdal. I una de les 
principals propostes va ser la nacionalització de la terra 
a través de crear borses de terreny públic i posar-los en 
gestió comunal cooperativa.
 L’urbanisme no deixa ser una part de la gestió del terri-
tori. Quan fa unes setmanes analitzàvem les respostes que 
l’Ajuntament ens va donar a les al·legacions que havíem 
presentat al POUM (Pla d’Obres i Urbanisme Municipal), 
ens vam trobar que més de la meitat de les al·legacions 
les desestimaven perquè consideraven que la nostra pro-
posta era una decisió política. Què vol dir «una decisió 
política»? Evidentment l’equip de govern municipal, de 
dretes, capitalista, implícitament ens estava reconeixent 
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la seva implicació i participació en el joc de poder que 
trama el sistema, i en el seu repartiment de beneficis.
 Crear discurs i model propi contínuament, avan-
çant-se i al marge del que faci el sistema, evitar anar 
sempre a remolc i que el sistema pugui tergiversar les 
nostres propostes, es va anomenar com una de les prime-
res necessitats. I això intentem fer, malgrat tot el que ens 
cau al damunt. Nosaltres i molta gent que destina moltes 
hores i energies a lluitar contra les injustícies i a proposar 
alternatives a la dictadura de les infraestructures que ens 
imposa el sistema.
 Moltes de les propostes d’aquest programa han es-
tat elaborades durant aquests anys, porten ja un bagatge 
important i pensem que constitueixen alternatives reals i 
possibles.
 El pla d’usos de la riera l’hem explicat abastament en 
anteriors butlletins i l’hem presentat al ple, que no el va 
aprovar, «decisió política»? Hi insistirem. Del POUM també 
n’hem parlat llargament, és la hipoteca més gran que 
tenim al damunt, nosaltres i els que vindran al darre-
ra, fills i néts, i que l’equip de govern s’està afanyant 
a aprovar abans de plegar, és sabut al poble que diuen 
les males llengües que hi ha promeses fetes a cacics fa 
anys per un alcalde que demà passat ja no hi serà.
 Del model energètic també n’ha anat ple el poble, de fet 
devem ser un dels pobles més informats en aquest sentit, 
però més enllà del ramal de la MAT, ben poca cosa ha fet 
l’Ajuntament per aplicar aquest altre model energètic.
 I quan diem que cal replantejar la deixalleria i tornar a 
la recuperació, ens en recordem dels drapaires, que ho 
recuperaven tot, molt abans que els fessin plegar, s’in-
ventessin la paraula reciclatge i ens fessin pagar la reco-
llida selectiva. Caldria recuperar els drapaires, convertir 
les deixalleries en drapaires cooperatius, i no permetre el 
gran negoci que fan uns pocs amb els residus.

Per una altra relació amb l’entorn

l’escola forestal.
-

ribera.

Per un nou model energètic
-

la geotèrmica en tots els edificis públics, en els 
 

-

-
ment pugui per promoure l’ús d’energies reno-
vables, i promoure el canvi de les mesures legals 
generals en favor de les energies renovables. 

Energia.

per la policia municipal. Fer carrils bici en els car-
rers més transitats del poble i a les carreteres de 

-
pliant els horaris i recorreguts.

donar suport a  a la .

Per una gestió integral
dels residus

-
da porta a porta.

-
cionar els avantatges del reciclatge.

-
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És evident que el sistema econòmic ens ve imposat en gran 
part per les dinàmiques internacionals, però hi ha moltes co-
ses que es poden fer des dels municipis per canviar aquest 
model, més enllà d’intentar pal·liar les conseqüències de les 
lleis especulatives del mercat. De fet el municipi és el primer 
àmbit on es concreta aquest sistema, i el més proper al ciutadà.
 En els darrers anys hem vist com l’Ajuntament de la nostra 
vila ha continuant amb les polítiques que segueixen les nor-
mes del capitalisme, amb projectes i amb fets. En són exem-
ples el projecte especulatiu del POUM o la manca de solució 
al problema de l’aigua i de la riera, que ja n’hem parlat molt. 
Però també ho són, per exemple, l’afavoriment a la instal·lació 
de grans superfícies comercials, que en ben poc afavoreix el 
petit comerç local i que suposa un model de comerç lligat al 
l’ús del cotxe, i per tant de benzina. O la nefasta gestió del po-
tencial turístic, amb una oficina de turisme inoperant tancada 
els caps de setmana o una milionada gastada en la Casa de la 
Paraula per no obrir-la gairebé mai.
 La CUP entenem que potenciar l’economia local és també 
potenciar l’economia de les persones, que un altre model eco-
nòmic passa per facilitar el consum i producció de proximitat, 
això són els autònom i les petites empreses del poble, i que 
també es poden reforçar i reformar els mercats.
 Però l’Ajuntament pot fer molt més per promoure un altre 
model econòmic, la inclusió de clàusules socials als con-
tractes municipals, per exemple, no és una mesura de cara a 
la galeria, sinó una necessitat urgent i un factor dissuasiu per 
especuladors.
 Quan diem de racionalitzar la despesa, parlem de prioritats, 
i aquestes prioritats són polítiques, perquè de diners n’hi ha, 
són els nostres impostos, el problema és com es gasten. Cents 
de mils d’euros gastats per fer el projecte del POUM o per pa-
gar el dèficit de gestió de la piscina, i en canvi no hi diners per 
contractar persones i obrir l’oficina de turisme o la Casa de la 
Paraula, per exemple. Entenem que la primera prioritat ara ma-
teix hauria de ser crear llocs de treball.
 La municipalització de serveis és també una manera de 
crear llocs de treball, representa una limitació de la despesa, 
ja que ens estalviem el benefici que fan les empreses privades, 
i permet la creació de cooperatives municipals, un altre model 
al que tenim, on els propietaris són els mateixos treballadors, 
i per tant els que decideixen, per exemple, els sous o les con-
dicions de treball. En canvi, decisió política també, s’ha optat 
per l’externalització i privatització de serveis. Són maneres de 
deixar de ser tan dependents de l’economia mundial, de tenir 
una economia forta a petita escala que sigui molt més estable 
que la que tenim ara. Alguns parlen de decreixement com a 
concepte per reformar el capitalisme. Però això no serveix de 
res si no hi ha un repartiment de la riquesa, i per tant del treball, 
si les plusvàlues del treball se les segueixen quedant els grans 
empresaris i no tornen als treballadors seguirem allà mateix.

Prioritats polítiques
PROGRAMA

Per la reactivació de
l’economia local

petites i mitjanes empreses i promoure em-
preses de qualitat. 

i de proximitat. Promoure el petit comerç i 
reformar els mercats municipals.

lligar-ho amb ofertes ja existents i crear i 

de camins i senders, regular els circuits de 

funcionament de l’oficina de turisme.

Per una economia amb
valors socials

municipals amb les empreses, com quotes 

de majors de 45 anys, de dones o d’aturats 

laboral, les bones condicions laborals o l’ús 
-

-
bliques a la renda dels individus.

per un altre model econòmic. 

les cooperatives de crèdit, i promoure els 
-

ves de temps.

L’Ajuntament com a creador
de llocs de treball

-

negocis particulars.

viària, la deixalleria, la piscina, els menja-
dors escolars, etc. 

i millora de les condicions laborals i salari-
als dels treballadors municipals.
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La piscina
Paradigma de com pensem que no s’han de fer 
les coses. Primer l’Ajuntament va fer una enquesta 
entre els veïns a veure si volien una piscina coberta 
al poble, sense explicar en res què implicava ni 
quin projecte tenien pensat, si és que el tenien. Va 
sortir que sí. Després per fer-la trien un projecte 
que inclou més coses que la piscina i que valoren 
en 6 milions d’euros, sabent que la Generalitat i la 
Diputació només en posen 3, que és el que diuen 
que val la piscina, i obren un concurs a empreses 
privades que inclou la construcció i l’explotació. Les 
empreses valoren el projecte en 8 milions i l’Ajun-
tament l’acaba signant per aquesta quantitat amb 
una de les empreses. Al 2011, pocs mesos abans de 
les passades eleccions municipals i amb les obres 
ja en marxa, Catalunya Caixa diu que no posa els 
calers si l’Ajuntament no signa un aval d’1 milió 
d’€, i l’Ajuntament el signa. Un cop feta, els preus 
són molt cars, la gent no hi va com es preveia i el 
dèficit puja, i per acabar-ho d’arrodonir, l’empresa 
concessionària entra en concurs de creditors per 
la gestió deficitària també d’altres piscines, com 

la de Torelló, i amenaça d’abandonar la de Santa 
Coloma, i l’Ajuntament ha de destinar uns quants 
cents de milers d’euros anuals per cobrir el dèficit 
que té la piscina. Finalment, per arreglar el negoci 
d’explotació de la piscina, i les queixes d’alguns 
veïns que troben insuficient la piscina municipal 
descoberta a l’estiu, es projecta una altra piscina, 
descoberta, al costat de la coberta, rodona i amb 
poca profunditat, que no servirà per nedar, només 
per anar a prendre el sol. Això sí, l’alcalde, que ara 
acaba mandat, recalca davant del Consell de Poble 
que tindrà un solàrium ben formós, vol dir herba per 
jeure-hi no pas de raigs UVA. No anem bé.
 Però el serial encara no s’ha acabat, el principal 
grup ara a l’oposició, i que havia signat el contracte, 
els crèdits i l’aval a la legislatura anterior, recor-
dem-ho, ara proposa una consulta sobre la piscina, 
entenem que aquesta última descoberta i prou.
 La CUP anem més enllà, reclamem la munici-
palització total de la piscina, propietat i gestió, la 
revocació de l’aval, la separació dels diferents es-
pais que hi ha, gimnàs i piscina, preus populars, la 
millora de la piscina descoberta actual... i posar en 
marxa aquesta nova gestió de la piscina abans de 
plantejar nous equipaments.

Juntes, per la justícia social
Abordar la justícia social és realment ampli i vincula 
tots els temes que tractem en el nostre programa. No 
és justícia social que un Ajuntament fomenti la infor-
mació i participació de la ciutadania? La preservació 
dels recursos naturals comuns com la riera no és jus-
tícia social? La creació de llocs de treball dignes per a 
les persones no es pot llegir en clau de justícia social?
 Com que aquests temes ja es tracten en altres apar-
tats, els tindrem presents també aquí, però proposem 
posar el focus en la cohesió i els drets socials dels i 
les farnesenques. L’anomenada crisi econòmica, que 
moltes hem descrit com «estafa» tot senyalant l’empo-
briment dels humils i l’enriquiment dels més rics, s’ini-
cia «oficialment» cap al 2008, i té efectes perversos i 
conseqüències que encara avui dia segueixen afectant 
moltes persones, sens dubte també al nostre municipi.

PROGRAMA
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 Les iniciatives ciutadanes com les P.A.H. o l’Aliança 
contra la pobresa energètica han aconseguit fer sortir 
als mitjans les situacions d’emergència social. Milers 
de famílies desnonades a Catalunya, llars sense ai-
gua, ni llum ni calefacció a l’hivern. Però malgrat el 
patiment de les famílies i les importants mobilitza-
cions fetes, no sembla que hi hagi una reacció de 
l’administració pública a l’alçada de la situació. El 
nostre municipi no és una excepció de la insuficient 
gestió de la crisi econòmica i social. A Santa Colo-
ma hi ha contínuament desnonaments, no només 
per impagament d’hipoteques, també per no poder 
pagar el lloguer, i l’Ajuntament tossudament tanca 
els ulls al problema. Tenim pisos de protecció ofici-
al, però no són per a emergències habitacionals, cal 
demostrar un mínim d’ingressos, fet que n’impedeix 
l’accés a les persones quan més els necessiten. Su-
posadament hi ha dos habitatges que podrien funci-
onar com a primera acollida per a famílies desnona-
des... però no són habitables... Quina vergonya!
 De les eines que tenen els ajuntaments per a 
promoure l’habitatge social, a Santa Coloma no se 
n’ha aplicat gairebé cap. La CUP hem demanat en 
reiterades ocasions multar als bancs pels pisos buits 
que tenen, com han fet a Terrassa, Girona, Figueres, 
Blanes... i no se’ns ha fet cas. Seguirem proposant-ho 
fins aconseguir-ho!
 Per a garantir un habitatge digne també es poden 
promoure des de l’Ajuntament alternatives al llo-
guer i a la propietat, com pot ser la masoveria ur-
bana, que es pacte un lloguer social a canvi que els 
llogaters vagin realitzant reformes de la casa. Així al 
final totes les parts en surten beneficiades. A la ciutat 
de Girona hi ha exemples d’èxit de l’aplicació de la 
masoveria urbana.
 La pobresa energètica i la pobresa infantil també 
hi són presents al nostre municipi, sovint amb rostre 
de dona sola amb fills/es a càrrec, de persona gran o 
de persona amb una baixa formació. Les entitats so-
cials i els equips de serveis socials treuen fum, la 
realitat els sobrepassa i cada cop tendim més cap 
a un model de gestió individual dels problemes, 

que segurament té avantatges per a la persona, però 
també febleses. Aquest model no deixa d’individualit-
zar-nos i aïllar-nos; i ens fa oblidar que la pobresa, la 
manca d’habitatge digne, la manca d’alfabetització 
per adults, són problemes comunitaris, col·lectius, 
i que juntes, unides en una lluita col·lectiva, com fa 
la P.A.H., o l’educació popular com havia fet durant 
anys Samba Kubally, és com millor podrem atacar 
les arrels de les desigualtats, tenir consciència dels 
nostres drets i construir unes relacions més justes.
 Per això, la CUP proposem que des de l’Ajunta-
ment es facin polítiques actives per a garantir la 
igualtat d’oportunitats, darrerament tant malme-
sa. Al mateix temps que entenem la importància dels 
espais de coordinació entre els agents socials per 
desenvolupar polítiques adequades a la realitat far-
nesenca, i la implicació de totes les persones, doncs 
creiem que serà juntes com millor afinarem les eines 
per promoure la cohesió i la justícia social.

Pel dret a l’habitatge
-

taforma d’afectats per les hipoteques (PAH).
-

bitatges de lloguer social i mesures perquè es lloguin. 

conveni.

els casos de desnonaments i a favor del lloguer social 
aplicant la normativa aprovada ja pel consistori.

Per la cohesió social

-
llar per afavorir el desenvolupament dels drets i deures 

-

vida de la gent gran.

llei «mordassa», i d’altres, que limiten els drets de les 
persones.
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No entenem la política si no és feta entre tots 
i totes. Aquest és l’esperit que vertebra tot el 
nostre programa electoral i la nostra manera de 
funcionar, les nostres aspiracions i la nostra pro-
posta. En aquest sentit, pensem que és necessari 
capgirar el paradigma de participació que tenim 
avui a la nostra ciutat. És cert que s’han fet pas-
ses, les valorem i les tenim en compte... però cal 
anar més enllà.
 Ja no ens alimenten molles. Ja no ens val 
allò d’apropar l’Ajuntament a la ciutadania sense 
canviar la seva manera de funcionar, simplement 
pintant-ne la façana però seguint amb els ma-
teixos tics d’opacitat i desinformació. I és que 
quina participació ens queda si els ciutadans 
no podem tenir accés a la informació?
 Ja volem el pa sencer. Ara és l’hora de posar 
l’Ajuntament al servei de la ciutadania; de fer 
partícips a tots els farnesencs i farnesenques 
de la presa de decisions. I no només perquè és 
més just i més democràtic; sinó també perquè 
l’experiència ens diu que, quan el poble agafa 
les regnes, les seves decisions són molt més 
encertades que quan les deleguen a gestors i 
polítics professionals.
Per tot això proposem un Pla de Participació 
que considerem prioritari i que es mou en tres 
eixos: informació i transparència, espais de de-
cisió popular i pedagogia democràtica. 
 Transparència perquè no permetrem que es 
tornin a viure escenes com la viscuda aquesta 
legislatura amb les factures de les barraques. 
Informació perquè és la base sobre la qual la 
ciutadania podrà participar activament de les 
decisions del consistori.
 Proposem l’aprofundiment en els espais de 
decisió popular com el Consell de Poble, així 
com la creació d’altres consell sectorials o de 
barris. Però no només volem ampliar la partici-
pació en aquest àmbits «externs» a l’Ajuntament, 
sinó també dins seu; per això proposem comis-
sions informatives obertes i participatives on 
la ciutadania pugui aportar propostes, així com 
plens retransmesos per internet. Per últim, i des-
prés de l’èxit de la consulta sobre la MAT, creiem 
indispensable espais de decisió com consultes 
populars i pressupostos participatius.
 Amb pedagogia democràtica ens referim a 
que si volem un poble actiu i emancipador 
hem de començar per els i les nostres infants i 

«Ja no ens alimenten
molles, ja volem el pa sencer!»

PROGRAMA

L’Ajuntament a disposició
de la ciutadana

-
-

-
-

-
cuperant espais, com cartelleres municipals, la web 
o la ràdio i fent periòdicament audiències públiques 
informatives.  

-
mes d’interès de tot el poble, com obres, impostos, etc.

Per l’organització i gestió popular 

Proposar que les seves decisions puguin ser vinculants, 
vetllar perquè hi participin tots els actors.

joves. Per això proposem que l’Ajuntament sigui 
proactiu en l’organització d’activitats que, des 
de les escoles, fomentin la seva participació a 
associacions i espais de decisió. Cal també que 
els càrrecs electes els donin exemple amb un 
comprimís ètic.
 En definitiva, s’ha acabat l’hora de delegar; 
ara és l’hora que 
el poble agafi les 
regnes de la seva 
vida i prengui les 
seves pròpies 
decisions.
Governem-nos!
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La cultura és un dels elements principals a l’hora 
de bastir un model de societat integradora, solidà-
ria i dinàmica. Des de la CUP entenem que la cultura 
ha de ser per a la ciutadania un mitjà de relació so-
cial, de participació, de diàleg i de reflexió comuna. 
La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos indi-
vidualment com a persones i col·lectivament com a 
catalans i catalanes i com a vilatans i vilatanes. La 
cultura és, per tant, una eina d’aprofundiment de-
mocràtic i vertebració social.
 Una part molt important del model cultural és 
com fem créixer els nostres infants, com els acom-
panyem en l’adolescència, quines eines posem a la 
seva disposició perquè arribin a desenvolupar-se de 
la millor manera possible. És aquí on parlem del mo-
del educatiu que com a CUP Farners hem elaborat 
durant els nostres tallers participatius.
 Des de l’òptica del nostre poble, del poble que 
volem pel país que volem, desitgem continuar im-
pulsant les festes populars com a eines que ser-
veixen per celebrar els processos culturals i cre-
atius, l’art i la tecnologia, i la creativitat en totes 
les seves versions. Aquest és un dels punts que, 
en els nostres tallers, ha sortit moltes vegades i que 
ens proposem com un dels objectius que hem d’in-
tentar aconseguir: la cohesió social a partir de la 
participació de tothom en tots els actes culturals.
 L’altre punt que també ha sorgit en els nostres 
tallers és el de tornar al carrer per reivindicar-lo 
com espai cultural de tots i de totes, alhora que 
continuem trobant necessària la creació d’un espai 
comú per a totes les entitats del poble, un espai 
de trobada i coneixença, un Centre Cívic.

De bon ferment 
i bona farina

PROGRAMA

Per unes festes populars

Carnestoltes, com a festes de referència i atractiu 
cultural del poble.

suport municipal, com a mesura per fer-les més 
populars, més participatives i més transparent 

amb les barraques, la festa de la revolta o la fes-
ta de la ratafia.

Per un altre model cultural

carrer. El carrer com a espai cultural i de trobada.

cultural, com revistes locals o comarcals, ràdios, 
televisions, pàgines web…

totes les entitats del poble per poder crear una 
xarxa de coneixement mutu que permeti portar 
a terme una agenda comuna i donar impuls al 
teixit associatiu.

-
-

de la lectura com activitat generadora d’esperit 
crític), Escola d’Adults.

tots els actes públics del poble.
-

luntaris dels clubs esportius.
-

ments esportius que permeti posar-los a dispo-

de l’esport.

Per la cultura catalana

i contundents enfront a les agressions lingü-
ístiques i culturals.

-
turals entre les terres de parla catalana.

Les barraques de la Festa Major, exemple d’autogestió de les festes
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 Un altre tema ha estat el de parlar sobre els 
diversos equipaments que disposem al poble. 
En aquests moments entenem que estan in-
frautilitzats i ens proposem tornar-los a posar 
a disposició de la ciutadania.
 També els participants dels nostres tallers ens 
han fet arribar propostes per desenvolupar te-
mes com el de promocionar una Cultura per a 
la Pau, imprescindible en els moments que vivim 
a nivell mundial i que la CUP entén moltes vegades 
com a solidaritat internacionalista: recolzament 
als moviments que tant al sud com al nord lluiten 
i treballen activament per un futur amb dignitat, 

llibertat, pau i justícia social, 
amb respecte a les diferències 
i a la pluralitat de pobles i cul-
tures, i a la unitat en la diversi-
tat i la lliure associació.
 I, com a reflexió final, pel 
que fa a aquests dos punts del 
nostre programa volem reivin-
dicar que l’administració local, 
la més propera a la ciutadania, 
realment s’apropi a tothom per 
tornar a formar part de la vida 
quotidiana del poble.

En moments en els que es qüestiona el futur del procés d’indepen-
dència que el nostre poble està protagonitzant, és important que 
ens recordem a nosaltres mateixos quins són els motius i quines 
les motivacions d’aquest ambiciós projecte.
 I és que no només som on som per desempallegar-nos per fi 
del Regne d’Espanya, un Estat monàrquic i caduc que ens oprimeix 
des de fa segles. També som on som, i seguim endavant, perquè 
sabem que de camí a l’emancipació nacional dels Països Catalans 
tenim també l’oportunitat d’independitzar-nos de les elits econò-
miques i polítiques catalanes que han col·laborat amb aquest rè-
gim post-franquista espanyol. És una oportunitat única i històrica 
en la que el poble farem història en majúscules, capgirarem el 
funcionament del país i agafarem per fi les regnes de les nos-
tres vides. En tots els àmbits.
 Hem de tenir en compte que en aquest procés de recuperació 
de les múltiples sobiranies: nacionals, socials, energètiques, am-
bientals, alimentàries, de gènere,... no podem permetre que els 
interessos partidistes segrestin i retardin la voluntat popular 
majoritària. 

Per un altre model educatiu

antipatriarcal, de qualitat, inclusiva i laica.

-
padora i al servei del poble.

el mercat laboral farnesenc i promocionar la for-

-
onar l’esport i els hàbits saludables de les noies 
i dels nois, creant xarxa amb activitats obertes i 
amb idees que engresquin. Patis oberts durant 
les vacances escolars.

-

propi, com la  i la .

Capgirem la història PROGRAMA
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PER LA RUPTURA
La CUP està preparant la candidatura per les properes eleccions 
al Parlament del 27 de setembre amb un procés participatiu 
obert on hi participen d’altres organitzacions i molta gent a ni-
vell individual. S’han fet dues tongades d’assemblees obertes 
on s’han decidit els mínims punts programàtics, el codi ètic i el 
sistema d’elecció de les llistes. La tercera tongada es farà durant 
el mes de juny i s’hi decidirà el nom final de la candidatura i les 
llistes, que seran votades en primàries obertes, prèvia inscripció.
 Paral·lelament, al mes de juliol la CUP farà la propera Assem-
blea Nacional.
 Aquestes eleccions del 27S són l’oportunitat de trencar amb 
el règim espanyol hereu del franquisme.

L’Ajuntament a disposició
de la independència

nacionals catalanes.
-

moguts per la societat civil.
-

acions partidistes.

Catalunya, i dels Països Catalans, que sigui un element 

a gestora del procés d’independència en cas que la Ge-
neralitat sigui intervinguda.

Per l’obertura del procés
constituent català

-
lana a través d’un procés àmpliament participatiu, amb 
assemblees de poble i sectorials per tal de proposar i 
debatre’n el contingut.

d’articles que garanteixin els valors transformadors eco-

al medi ambiental i de solidaritat internacionalista.

Per la construcció nacional
dels Països Catalans

administrativa conjuntes amb la resta de territoris dels 
Països Catalans.

Països Catalans i el respecte a la unitat de la llengua en la 

 Cal que la pressió i la insistència del poble 
facin anar el procés endavant; la gent hem de 
ser l’avantguarda que recondueixi els interessos 
els polítics cap a les necessitats de la gent. Hem 
de seguir fent del carrer l’expressió de l’an-
hel d’aquest poble, com hem fet en els darrers 
11 de setembres i cada cop que hem rebut una 
agressió, de dins o de fora.
 I el primer lloc des d’on cal treballar per 
aquest objectius són les nostres viles i ciutats, 
no oblidem que la Proclamació de la República 
va sorgir d’unes eleccions com aquestes, en les 
que el règim estava en qüestió i s’ensumaven ai-
res de canvi.
 Tornem a ser allà mateix. Per això és cabdal 
que considerem aquestes municipals com el 
primer pas per aconseguir la Independència i 
per això acceptem cadascun dels punts de pro-
grama que l’ANC ha proposat als partits. Perquè 
volem posar l’Ajuntament al servei del Procés 
Constituent de la futura República Catalana.
 I és ara, en aquest moment únic i històric, 
quan ens hem d’exigir més de nosaltres ma-
teixos. No ens podem permetre que es posi en 
dubte la victòria independentista el 27-S. Cal que 
ens posem a treballar per omplir la Independència 
de contingut social, per vincular-la amb la defini-
tiva recuperació de totes les sobiranies que ens 
han pres, per convèncer fins a l’últim conciutadà 
que... «si no és ara, quan? Si no som nosaltres, 
qui?»
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ORGANITZACIÓ DE LA CUP FARNERS
L’Assemblea

Les Comissions de Treball. Es reuneixen al seu ritme. Fan la feina que

 Gènere: igualtat entre sexes.

L’Assemblea Oberta. Assemblea pública oberta a tot el poble.

farners@cup.cat  |  www.farners.cup.cat  |  facebook: CupFarners de LaSelva

El que ens juguem en aquestes eleccions
Hores d’ara no se li escapa a quasi ningú que la políti-
ca catalana ha fet un tomb en els darrers anys. Per la 
crisi econòmica, pensa encara molta gent, que com-
pren el que ens han estat intentant vendre. Però no 
ens hem de quedar en anàlisis simplistes, la crisi va 
molt més enllà, és molt més profunda, és sistèmica, 
no només afecta d’arrel les estructures de funciona-
ment i de poder del sistema econòmic capitalista, i el 
posa en entredit, sinó que també afecta d’arrel a les 
estructures d’un Estat caduc, que ja no poden vehi-
cular la democràcia. I menys la del poble català que 
a més a més té qüestions identitàries per resoldre.
 El procés català ha fet reactivar també la política 
espanyola, perquè no és només un procés d’indepen-
dència, és també un procés de regeneració democrà-
tica. Per la CUP les dues coses van lligades, ho hem 
dit sempre, i hi afegim la necessitat de trencament 
amb el sistema econòmic i de dominació capitalista. 
Per això parlem de ruptura.
 Després del 9N i de la vergonyosa dilació del procés 
que hem vist per part dels partits majoritaris catalans, 
aquestes eleccions municipals, les primeres eleccions 
des d’aleshores, es plantegen en clau nacional. Nos-
altres som els primers a dir que és molt important que 
el sentiment del poble es refl ecteixi en aquestes elec-
cions, que hi hagi una majoria de vots pels partits que 
estan pel procés d’independència. Però alerta, per-
què alguns ho jugaran tot a aquesta carta per tapar 
la corrupció, les retallades de drets de la població i la 
seva col·laboració i participació, en defi nitiva, amb el 
sistema capitalista.
 Per això és important que guanyin les esquerres 
ara, com a primer pas per assegurar el procés d’in-
dependència i de ruptura, i perquè tampoc no sabem 
com acabarà el 27S, i ni tan sols si acabarà.
 Però al nostre poble ens hi juguem més coses. 
De fet el canvi, la ruptura, comença poble a poble, barri 
a barri, ciutat a ciutat, des de baix i cap amunt. És en 
l’àmbit municipal on primerament podem comen-
çar a canviar la situació. Com també és en l’àmbit 
municipal on primerament veiem i vivim la corrupció, 
els tràfi cs d’infl uències i el caciquisme que impera en 
el sistema.

 La quantitat i diversitat de llistes que es presenten 
a les properes eleccions municipals al nostre poble és 
un refl ex força fi del de tot l’exposat més amunt. Al-
gunes no entraran a l’Ajuntament, segur. Però espe-
rem també que els resultats de les eleccions siguin 
també un refl ex fi del de la voluntat de canvi de la 
població. De les llistes que entraran a l’Ajuntament, 
pensem que poques tenim la possibilitat de treure més 
d’un regidor. I pensem que la CUP podem ser una 
de les forces importants al nou consistori. I que si 
això fos així tindrem l’oportunitat de fer un tomb 
important en la política municipal i inclús, perquè 
no, de canviar l’equilibri de forces i fer fora la dreta 
del govern municipal. Però perquè això sigui possi-
ble cal que la gent s’ho cregui, tots i totes, i que votin 
en conseqüència. Tot depèn del vostre vot, de quin 
sigui el resultat de les properes eleccions. Perquè si 
tornen a guanyar les dretes no canviarà res i ens hau-
rem d’empassar una nova bombolla immobiliària (el 
nou POUM), més obres innecessàries, més externa-
litzacions de serveis, més precarietat en la feina dels 
treballadors municipals i la mateixa opacitat en la ges-
tió municipal.
 Però també som conscients que caldran pactes, 
que cap força no obtindrà la majoria absoluta, i que, 
si es dóna el cas, haurem de vendre molt cars aquests 
pactes, perquè altres forces que es diuen d’esquer-
res han demostrat reiteradament que no ho són tant 
i han participat en el govern municipal amb la dreta, i 
per tant són directament cor-responsables de les po-
lítiques municipals dels darrers anys.
 Per tot això, no enganyem a ningú, el canvi és di-
fícil, o molt difícil, però no impossible. En qualse-
vol cas la CUP seguirem proposant el canvi de model, 
de gestió i de sistema, i la ruptura democràtica amb 
l’Estat espanyol en benefi ci del poble treballador ca-
talà. I no subordinarem aquest canvi al resultat de les 
eleccions, sinó que seguirem treballant al carrer: en 
el teixit associatiu i els grups de suport que treballen 
cada dia per fer del nostre poble un lloc més just.

HO VOLEM TOT!

ANÀLISI


