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Teniu a les mans el primer butlletí en paper 
de la CUP Farners. Precisament l’editem 
quan fa un any del naixement del projecte 
de la Candidatura d’Unitat Popular al nos-
tre municipi, que ens va portar a presentar-
nos a les eleccions i a aconseguir un regidor 
gràcies als 307 vots de la ciutadania.
 Creiem que és des dels municipis que 
podem construir una alternativa a una soci-
etat capitalista que cada cop crea més de-
sigualtats, concentrant la riquesa en pocs i 
deixant la majoria de la població amb uns 
drets socials, col·lectius i humans cada cop 
més magres i deteriorats. I també és des la 
vila de Farners de la Selva que podem donar 
resposta a la repressió que exerceix l’estat 
espanyol sobre la nostra nació des de fa 
massa anys, i així construir un futur lliure, 
aquest cop sí, per la nostra nació.
 La CUP neix de persones que treballen 
des de moviments socials i entitats per can-
viar la societat, i aquesta és una de les ves-
sants més importants de la CUP, la voluntat 
de seguir treballant al carrer i participar amb i 
des de la societat civil per incentivar el canvi 
a través del debat, la denúncia i el posici-
onament. Però també optem per ficar-nos 
en la política institucional, aquesta és l’altra 
vessant de la CUP, com a eina al servei del 

poble per lluitar per uns Països Catalans més 
lliures i justos. Així portem la veu del carrer 
a l’ajuntament i, a l’inversa, traslladem els 
assumptes de l’ajuntament al carrer, perquè 
el que es tracta a l’ajuntament ens pertany 
a totes i tots, i volem una democràcia més 
directa i transparent pel nostre poble i país.
 Dos dels nostres preceptes principals 
eren, són, canviar la manera de fer política i 
acostar l’ajuntament al poble. Hem de reco-
nèixer que amb un sol regidor a l’ajuntament 
la nostra incidència és limitada, però hem 
vist alguns canvis de dinàmiques inèdits 
fins ara que es deuen a la nostra influència, 
com la relació amb les entitats. I hem vist 
com la societat civil aprofitava els espais de 
col·laboració que hem proposat amb èxit, 
doncs pensem que l’autoorganització de 
la societat és bàsic per aconseguir-ne l’au-
togestió. Sembla que alguna cosa es mou, 
a l’ajuntament i al teixit social farnesenc, i 
continuarem treballant perquè així sigui.
 En les pàgines d’aquest butlletí troba-
reu un resum del temes més importants, i 
arguments per a la reflexió. Podreu trobar 
informació més extensa i detallada al nostre 
bloc i seguir-nos pel facebook. Us animem a 
llegir aquest butlletí i a fer-vos vostre el pre-
sent i futur del nostre poble! Endavant!
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Actualment s’estan realitzant les obres de desdobla-
ment de l’Eix transversal (C-25). Entre Santa Coloma 
de Farners i Sant Hilari Sacalm aquestes obres afec-
ten de ple un paratge natural de gran riquesa pai-
satgística i ambiental. Especialment, el tram de Les 
Fosses de la riera major de Santa Coloma. Un indret 
que tot i no gaudir d’un règim especial de protecció, 
esdevé de gran valor natural, econòmic i social co-
negut per administracions, empreses, entitats i ciuta-
dans de la comarca de la Selva.

La nostra entitat i diversos ciutadans interessats 
en preservar aquest paratge hem observat que les 
obres, especialment els moviments de terra i els 
camins d’accés a les obres, estan causant un greu 
impacte en la riera i en la seva qualitat mediambi-
ental i en la del seu entorn. Les restes de les obres 
com blocs de pedra, graves i sorres causen greus 
alteracions als nivells d’amplada i fondària la riera. 
No cal dir, que les obres en si mateixes ja afecten a 
la qualitat biològica de la zona. Tanmateix, les actu-
acions realitzades per l’empresa responsable direc-
tament sobre el llit de la riera suposen una agressió 
mediambiental de primer ordre a aquest hàbitat, a 
la seva qualitat biològica, flora i fauna, que ara es 
veuen amenaçades, i a la qualitat física i química de 
les aigües.

 
I amb l’afegit de que perdent Les Fosses hem per-
dut un dels millors paratges naturals del poble i 
un dels millors llocs d’esbarjo.

Davant aquesta negligència, la CUP ha presentat 
queixes a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i al De-
partament de Territori i Sostenbilitat de la Generalitat 
de Catalunya demanant audiència. A dia d’avui, les 
Administracions encara ens han de respondre. L’únic 
que sabem, i que és públic, són els grans deutes que 
té l’ACA, deguts al que en diuen mala gestió, entre 
d’altres coses, al fracàs d’inversions faraòniques 
com la dessaladora de Blanes, i que l’ACA cobra pels 
permisos d’obra pública.

Silenci de l’Administració amb
les destrosses de l’Eix transversal

DEFENSA DEL TERRITORI                                                                 

Un dels eixos bàsics de la CUP és que la democràcia surt del carrer. Per 
tal de portar la veu del poble a l’Ajuntament, la CUP ha realitzat fins ara 
tres assembles obertes amb una assistència total de més 60 persones. 
En aquestes, s’ha decidit quin paper ha de tenir la CUP a l’Ajuntament, 
les qüestions més importants que ens afecten com ara el tema de l’ai-
gua, la manca  de transparència en la gestió de la Festa Major, l’estat 
econòmic i l’organització de la candidatura, l’elaboració del programa 
electoral... s’han realitzat de forma oberta a la població. 

 Les assemblees obertes permeten a tothom participar en la presa de decisions mitjançant el debat 
i el consens  en condicions d’igualtat.

L’assemblea, la veu del poble
PARTICIPACIÓ LA CUP AL CARRER

LA CUP AL CARRER
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Una de les grans prioritats de l’equip de govern és 
aprovar el nou Pla d’Obres i Urbanístic Municipal 
(POUM). El pla pretén aprovar la planificació de crei-
xement urbanístic dels propers anys projectant una 
ciutat per més de 20.000 habitants amb la construc-
ció de 3.442 habitatges nous i l’ampliació del polígon.

Aquesta planificació està feta d’esquenes a la 
protecció del medi ambient ja que suposa una 
pèrdua de 241.285 m2 d’espais agraris, forestals 
o d’altre interès ambiental entre els que hi trobem 
paratges tan idíl·lics del nostre poble com la Bassa 
del Molí (foto). L’aprovació d’aquest pla, amés a més, 
suposa la pèrdua d’autonomia hidràulica que té Sta. 
Coloma, ja que l’ACA obliga a portar aigua fora, de 
Blanes o del Pasteral, per cobrir les necessitats de 
consum, cosa que suposaria que tindríem aigua més 
cara i de menys qualitat.

Per una banda estem segurs que aquest nou pla no 
soluciona les necessitats d’habitatge reals,  ja que 
la majoria de cases projectades són de nivell mig o 
alt i no responen, per exemple, als problemes d’ac-
cés a l’habitatge de moltes persones, sinó que està 
plantejat per seguir amb el negoci del totxo que 
ens ha dut allà on som ara. De l’altra banda, a més 
d’un atemptat contra el medi ambient, és també un 
atemptat contra el sentit comú i la realitat plantejar 
un creixement demogràfic d’aquesta magnitud quan 
les dades constaten que els darrers anys Catalunya 
perd població degut a la crisi econòmica, i una greu 

Aturem el pla urbanístic
EL MODEL DE POBLE LA CUP AL CARRER

negligència fer-ho sense tenir en compte aquestes 
dades.

Des de la CUP volem construir un model de creixe-
ment que prioritzi el dret a l’habitatge i la protecció 
del medi ambient i no l’especulació. No volem cap 
transvasament d’aigua, sinó la gestió i repartiment 
sostenible dels propis recursos. Hi ha en joc el model 
de poble on vivim.

Volem recordar que els que ara són al govern mu-
nicipal es van comprometre durant la campanya 
electoral, i després, a fer una consulta popular so-
bre el POUM. La CUP hem preparat al·legacions de-
manant-ne la retirada. De moment no en sabem res, 
sembla que l’hagin endreçat, però haurem d’estar 
alerta, perquè a la que vingui una mica de bonança, 
segur que el tornen a treure.

En els últims temps hem vist com retallaven sous i 
serveis públics i al mateix temps es salvaven bancs 
amb diners públics, que són de tots, en una  altra 
ofensiva dels governs dretans per desmantellar tot 
el que respongui a un model de societat igualitari, 
i per conservar i augmentar els beneficis i privilegis 

de les elits econòmiques i polítiques dominants. I de 
passada per destruir el model educatiu d’integració 
català i intentar desplaçar la nostra llengua i cultura a 
espais marginals.

Considerem que la reducció dels drets socials és 

Pressupostos militars
per escoles i hospitals

LLUITA PELS DRETS SOCIALS                                                         LA CUP AL CARRER
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Des de la CUP tenim clar que les festes populars són 
espais essencials de diversió, trobada i coneixença 
entre la gent del poble, dels voltants i de més enllà. 
Moments per compartir alegries, disbauxes i penes. 
També, i a la vegada, són moments idonis de reivindi-
cació, participació col·lectiva i reflexió. On afirmem qui 
som, què volem i per què. On les tradicions i la cultura 
es fonen amb la vida quotidiana. Per això vam voler 
estar presents a la Festa Major, junt amb altres entitats 
del poble, amb una barraca participativa i reivindicati-
va. No només per donar-nos a conèixer i finançar les 
nostres activitats, i és que, a diferència dels partits, a 
la CUP creiem en l’autogestió i no en els crèdits i fa-
vors bancaris. Sinó sobretot per participar d’una festa 
popular que la fem, malgrat tot, entre totes. I per què 
diem malgrat tot? Doncs perquè encara que l’Ajun-
tament porti ja uns quants anys expropiant, a través 
d’empreses ombrívoles i factures invisibles, la gestió 
de la Festa Major al poble i a les entitats; només cal 
trepitjar alguna de les activitats de les Festes per sa-
ber qui és que realment les fa funcionar! Les entitats.

La creació d’una comissió de festes és un clam 
al poble des de fa anys i una de les prioritats que 

va marcar la II Assemblea Oberta de la CUP, i hi 
estem treballant des del juny passat, amb les entitats 
sobretot, obrint espais de col·laboració, però també 
amb els responsables municipals. I ho diem així per-
què sovint és més efectiva una conversa amb el regi-
dor pel carrer que no pas una proposta al ple muni-
cipal. Ens hem trobat amb sorpreses desagradables, 
com la negativa de l’ajuntament a facilitar informació 
sobre les festes, però també d’agradables, com la 
iniciativa de les entitats de crear finalment una Fede-
ració d’Entitats que saludem i felicitem. 

Saludem també que l’ajuntament hagi convocat la 
Comissió de Barraques ja al mes de març i accedit al 
canvi de gestió, tal com demanàvem. Voldríem pen-
sar que és gràcies a la bona disposició de l’ajunta-
ment i a la voluntat de les entitats, però malaurada-
ment hi hem d’afegir unes tristes actuacions al jutjat 
per amagar informació sobre la Festa Major. Les enti-
tats han mostrat un dinamisme a prova bomba i han 
fet la feina en un temps rècord, i el pròxim setembre, 
si l’ajuntament compleix la seva part, ens trobarem 
en una Festa Major més gestionada per les entitats, 
més participativa i, sobretot, més transparent. 

Canvi de gestió en les festes?
FESTES                                                                                               

LA CUP AL CARRER

una agressió molt greu a la convivència, doncs 
han costat molt temps i moltes lluites aconseguir-
los. Especialment greu són les retallades dels serveis 
de sanitat, la seva privatització i el copagament, que 
provoquen que moltes persones no tinguin l’assis-
tència sanitària garantida, en funció del seu poder 
adquisitiu, afavorint els rics i marginant els pobres. 
Des de la CUP Farners hem impulsat i participat en 
la gran mobilització que hi ha hagut a la comarca pel 
tancament dels CAP a la nit de tota la Selva interior, 
des de Breda fins Amer, per centralitzar les emergèn-
cies al CAP de Santa Coloma. Aquesta lluita, que 
segueix en actiu, ha mobilitzat col·lectius a tota la 
comarca que han estat dormint i també protestant 
contra el CAP des de l’estiu passat.

També hem donat suport i portat al poble les inicia-
tives en contra dels atacs al model educatiu català. 
Atacs que considerem que són un intent de provoca-
ció per part del govern espanyol a tots els catalans i 
catalanes, i que atempten greument contra la convi-
vència al nostre país, igualment com estan fent a Les 

Illes i al País Valencià. 

Un altre tema que ens preocupa, i molt, és la defensa 
del dret a l’habitatge, i a un habitatge digne. Hem 
portat iniciatives a l’ajuntament per evitar els desno-
naments i per incentivar la rehabilitació i lloguer d’ha-
bitatges buits, per evitar un creixement irracional i 
especulatiu del poble i de les famílies sense llar, però 
els altres grups municipals han demostrat que estan 
més preocupats en com afectarà la pujada de l’IBI a 
les seves butxaques.

Pensem que la garantia dels drets socials contribueix 
de manera fonamental a l’estabilitat de les societats 
i que retallar-los ens pot dur a situacions de confron-
tació social de difícil previsió. La mostra la tenim als 
països àrabs on la negativa de drets socials ha de-
sembocat en revolució, cosa que saludem. La CUP 
hem volgut obrir-hi una reflexió amb la presentació 
d’un acte, “Diari de la plaça Tahrir”, que analitzava la 
revolució d’Egipte des dels anhels de justícia social 
de la classe treballadora.
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Així com des de la CUP entenem l’alliberament naci-
onal i social com a parts d’una mateixa lluita, també 
assumim que aquesta no es pot en cap cas deslli-
gar de la lluita contra el sistema patriarcal vigent. Per 
això, des de la Comissió de Gènere treballem per 
qüestionar i transformar una soci-
etat que manté unes desigualtats, 
discriminacions i rols pel simple fet 
d’haver nascut  dona o home. 

Per això hem impulsat i donat su-
port a diversos actes, pancarta per 
la Festa Major, 25 de novembre, Di-
ada contra la violència masclista, i 
el 8 de març, Dia internacional de la 
dona treballadora.

A l’entrada de barraques, enguany, 
hi havia una pancarta que deia “As-
setjar no és lligar” per recordar a 
totes les persones el dret de tota 
persona a la integritat física.

Pel dia mundial de la lluita contra la violència mas-
clista vam participar en la preparació d’una sessió de 
contes no sexistes per la mainada que va tenir una 
vintena d’assistents, i un acte per adults per denun-
ciar la violència masclista als Països Catalans i a ni-
vell internacional, amb la lectura de contes i poemes, 
curtmetratges, entre d’altres. 

En motiu del 8 de març, vam pintar la pancarta “No 
us cosirem les retallades” en què denunciàvem la 

divisió sexual del treball i les retallades als serveis 
públics que s’estaven duent a terme. I finalment, par-
ticipar en l’organització del primer 8 de març a Santa 
Coloma, on es va fer un homenatge a les dones de 
les entitats colomenques, en total es van homenat-

jar 19 dones al capdavant d’entitat 
i va comptar amb una setantena de 
participants. 

Creiem que la lluita feminista se-
gueix sent necessària més que 
mai, en un context que es volen 
tombar els drets reproductius i al 
propi cos, amb el qüestionament 
de la llei de l’avortament; l’última 
reforma laboral que ens porta a 
una major precarietat del mercat 
laboral, un mercat en el que les do-
nes ocupen els llocs més mals pa-
gats, parcials i temporals. I encara 
que hi ha el discurs general que les 

tasques domèstiques s’han repartit, actualment les 
dones segueixen tenint cura dels familiars a càrrec, 
les feines de la casa i a més a més, una altra jornada 
laboral fora de casa. La doble jornada laboral de les 
dones segueix existint, que no ens enganyin! Per no 
parlar dels rols de gènere que ens encasellen tant a 
dones com a homes amb uns papers que no hem 
triat,  de fort, valent i emprenedor a uns, i de dolces, 
maques i desprotegides a les altres! Així doncs, ani-
mem a totes les dones i homes que vulguin dur ac-
cions  per alliberar-nos del sistema patriarcal que es 
posin en contacte amb nosaltres a farners@cup.cat.

Lluitem contra el patriarcat
GÈNERE                                                                                      LA CUP AL CARRER

La unitat popular per la independència és un fet al 
nostre poble, i és de celebrar, ho demostra el cartell 
unitari del darrer 11 de setembre signat per 5 entitats. 
La CUP ens hi vam afegir amb la campanya “Per l’11 
de Setembre penja l’Estelada al balcó, i fins la Feta 
Major”, que va ser un èxit, amb més estelades que 
mai als balcons del poble.

També van ser ben visibles el 12 d’octubre les pan-
cartes en contra del feixisme i reclamant la descolo-
nització de la nostra nació.

En els últims anys, després de la consulta sobre la 
independència i la manifestació del 10 de juliol, s’ha 
confirmat una expansió del sentiment independen-

La independència, més a prop
ALLIBERAMENT NACIONAL

LA CUP AL CARRER
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tista en àmplies capes 
de la població catalana, 
més enllà dels de sempre, 
cosa que els que som in-
dependentistes de tota la 
vida no podem deixar de 
celebrar.

També celebrem i donem 
suport a l’Assemblea Na-
cional Catalana, que pen-
sem que serà molt positi-
va per consolidar condicions que pensem que calen 
per aconseguir la independència, d’entrada, la cons-
ciència nacional de la població i la unitat d’acció dels 

agents polítics. Per això 
podem dir que la indepen-
dència és més a prop, ja 
que pensem que aconse-
guir-la depèn primerament 
de la voluntat dels cata-
lans i catalanes.

Però la CUP no entenem 
l’alliberament nacional 
sense l’alliberament so-
cial i continuarem pro-

posant el debat sobre el model de societat i de 
país que volem, sense acceptar cap dels models 
que ens han estat imposats fins ara.

Acostar l’ajuntament al poble

La CUP pensem que la participació hauria de ser 
una manera de fer habitual de l’ajuntament i que, per 
tant, assolit això, no hauria de caldre una regidoria 
concreta com hi ha ara. Malgrat que la participació 
va ser un dels principals arguments de la campanya 
i era en el programa de tots els partits, no hi hem 
trobat, a l’hora de la veritat, massa bona disposició. 
En aquest sentit considerem que el funcionament del 
consistori podria millorar molt perquè això fos així. I 
que això depèn principalment de la voluntat política, 
i no de reglaments o normatives, com la manca d’un 

Reglament Orgànic Municipal (ROM), que se’ns han 
posat com a excusa per no tirar endavant mesures 
reals d’obertura de l’ajuntament. 

Per tot això hem presentat propostes per fer els plens 
ordinaris cada mes, ara es fan cada dos, i evitar l’ex-
cés de plens extraordinaris on no hi ha possibilitat de 
participació; de modificació del reglament de partici-
pació perquè les persones i entitats puguin intervenir 

Manca de participació i de
transparència a l’Ajuntament

POLÍTICA MUNICIPAL                                                             LA CUP A L’AJUNTAMENT

Extracte de l’informe de Festa Major, que la CUP pre-

sentarà properament. Segons les factures que finalment 

hem pogut consultar, estimem les següents despeses. 

L’empresa contractada tant el 2010 com el 2011 és 

DAVSA.

El pressupost que l’ajuntament ha posat a disposició de 

la Comissió de Barraques aquest 2012 és de 53.000 €

FESTA MAJOR
Barraques 

Any 2010 Any 2011

Vigilància 10.649,82 11.522,70

Cartells 1.250,21 874,97

Material backstage 120,36 4.720,00

Escenaris 6.485,23 15.418,30

Equips de so 19.141,31

Producció tècnica 43.437,99 15.812,00

Grups electrògens 3.186,00

Camerinos 1.888,00

Catering 3.068,00

Operaris

Subtotal

TOTAL

944,00

Grups

Neteja camerinos
WC 2.140,60

177,00
1.711,00

57.572,21

64.081,21

121.656,42

41.654,00

78.463,28

120.117,28

4 plens ordinaris i 7 plens
extraordinaris des del juny



Fa
rn
er
s 
en

 m
ov
im

en
t

Fa
rn
er
s 
en

 m
ov
im

en
t

Fa
rn
er
s 
en

 m
ov
im

en
t

7

7

al ple i a les comissions informatives de manera fluï-
da, i no un cop acabat el ple com fins ara. Cap de les 
dues no ha estat aprovada.

Donar la informació

El que és inacceptable és l’ocultació d’informació, i 
més si és amb la intenció d’impedir o dificultar la fei-
na d’un regidor. Un càrrec públic, com és un regidor, 
no només té dret a tenir tota la informació, a més 
a més té el deure de fiscalitzar el funcionament de 
l’ajuntament. Impedir-ho és totalment antidemocràtic 
i tipificat com a delicte. Per això, i després de cinc 
negatives per silenci administratiu, i d’haver-ho de-
cidit la nostra III Assemblea Oberta, hem presentat 
recurs d’empara per vulneració de drets fonamentals 
per part de l’ajuntament. 

Però també pensem que la transparència hauria de 
ser un precepte general en el funcionament de l’ajun-
tament, per això hem demanat audiència pública 
sobre la situació econòmica de l’ajuntament. Tota la 
oposició hi va votar a favor, i el govern en contra al-
legant la manca d’un ROM. 

I el que pensem que seria desitjable per a la salut de-
mocràtica és que els càrrecs polítics donessin exem-
ple, i més amb les retallades de drets i de sous que 
estem patint els treballadors. Per això hem demanat 
als membres del consistori que ocupen càrrecs al 
Consell Comarcal o la Diputació, pels qual també co-
bren, que renunciïn al sou que reben de l’ajuntament. 
Ja podeu suposar que hi van votar tots en contra. 
En canvi, per comparar l’actitud, fa més de dos anys 
que els treballadors municipals estan esperant que 
s’apliqui l’augment de sous i de qualificacions labo-
rals que va ser aprovat el desembre del 2009.

Compromís amb les persones

L’ajuntament és l’administració més propera que te-
nim les persones, i la que soluciona moltes de les 
nostres necessitats bàsiques. Té l’obligació de fer-ho 
perquè el paguem entre tots i totes. En situacions de 
crisi greu, com ara, no n’hi ha prou amb tapar fo-
rats, cal replantejar seriosament la manera de fer les 
coses. Perquè les polítiques que ens han portat fins 
aquí no solucionaran la crisi, al contrari, i hi ha altres 
solucions que retallar-nos dret rere dret i escanyar-
nos a base d’impostos. 

Així, en comptes de continuar polítiques especulati-
ves, hem proposat mesures reals per garantir el dret 
a l’habitatge com fer un cens d’habitatges buits que 
permeti aplicar-hi polítiques de foment al lloguer, que 
ha estat rebutjada, i un conjunt de mesures per com-
batre els desnonaments per motius econòmics que, 
amb la sorprenent col·laboració republicana, han es-
tat degudament retallades.

Alhora, i en la línia de defensar la municipalització de 
serveis,  hem proposat que la neteja dels carrers i la 
gestió de la deixalleria es separessin del contracte 
de recollida d’escombraries, en forma de coopera-
tives o empreses municipals que donin feina a gent 
del poble. I a més, aprofitar totes les possibilitats 
d’aprofitament d’objectes que permet una deixalle-

PRESSUPOSTOS 2012

▼-9% en Medi Ambient
▼-13% en Serveis i Promoció Socials
▼+27% en Cultura

20.000 € anuals cobra un regidor 
republicà per ser diputat provincial
40.000 € anuals cobra un regidor 
convergent per ser delegat provincial

El que ingressa la CUP: 
1.608 € anuals com a grup municipal
4.260 € anuals pel regidors

ORDENANCES MUNICIPALS. Vam proposar un 
conjunt de bonificacions, de les quals dues van ser 
aprovades pel plenari municipal, us detallem les més 
importants.
Bonificacions rebutjades
● 50% en la taxa d’escombraries per famílies d’1 o 2 
persones majors de 65 anys.
● 95% en la taxa d’escombraries per contribuents que 
no arribin al Salari Mínim.
● 95% en la taxa del clavegueram en les mateixes con-
dicions que l’anterior.
● 50% en l’IAE per a empreses que 1) incrementin la 
plantilla amb contracte indefinit, 2) usin o generin ener-
gia de fonts renovables, 3) estableixin un pla de trans-
port pels treballadors, o 4) tinguin pèrdues superiors al 
10% de la seva facturació.
Bonificació aprovada
● 50% de l’impost de circulació per a vehicles elèctrics 
o híbrids.
Com que era el primer any a l’ajuntament i no tenim 
tota la informació ni experiència necessària vam abs-
tenir-nos en la votació de les ordenances, cosa que no 
canvia en res el resultat, ja que el govern municipal té 
majoria absoluta. 
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la Independència i properament d’insubmissió fiscal.

No vam assistir al plenari municipal extraordinari de 
l’octubre passat en el que s’elegien les meses de les 
passades eleccions espanyoles com a mostra de re-
buig a unes institucions que ofeguen els Països Ca-
talans.

Trobareu la informació detallada al nostre bloc: regi-
doria-cupfarners.blogspot.com

La CUP, partit o moviment?
Ara fa poc més d’un any, quan debatíem sobre la ne-
cessitat de fer una CUP al poble, i explicàvem i ens 
preguntàvem què era la CUP, una de les preguntes 
que un dels debats més interessants va generar és si 
la CUP és un partit o un moviment.
 La resposta no és senzilla, perquè si bé la CUP 
pren la forma legal d’un partit polític, organitzativa-
ment és més comparable a un moviment que no pas 
o un partit, es funciona de forma totalment assem-
bleària, oberta a la gent, i sense una cúpula directiva.
 Sovint els moviments socials o polítics no arri-
ben a portar a bon port les seves lluites perquè topen 
amb el sistema de representació institucional, i, al no 
participar en les eleccions, són incapaços de saltar 
aquest obstacle, i les seves demandes es queden al 
carrer, i si algun partit polític les fa seves, les reforma 
i tergiversa, buidant-les de contingut. Aquesta situ-
ació es reprodueix en molts casos i és la que ens 
trobàvem les persones que vam constituir la CUP 

Farners, veient que la feina des d’entitats no arribava 
més enllà de la porta de l’ajuntament.
 La resposta correcta és que la CUP és un par-
tit polític, però no un partit com els altres, sinó que 
respon a la necessitat d’un moviment, el moviment 
d’unitat popular de l’esquerra independentista cata-
lana, i és una eina al servei d’aquest moviment. En 
aquest sentit la representació institucional no és una 
fi en si mateixa sinó un instrument al servei de les 
lluites populars.
 En aquest mateix dilema es troba ara la CUP a ni-
vell nacional, sobretot després del creixement tant en 
nuclis com en representació de les darreres eleccions 
municipals. Ara la porta que ens hem d’obrir és la del 
Parlament. En la darrera Assemblea Nacional la CUP 
va decidir adaptar l’organització a aquesta possibili-
tat i bastir el programa nacional, per l’any que ve po-
der decidir de presentar-se amb garanties d’èxit a les 
eleccions autonòmiques, i perquè no, a les europees.

ria. Tot va ser rebutjat i el govern municipal s’estima 
més donar-ho tot a un dels botxins socials i nacio-
nals del nostre poble, Fomento de Construcciones y 
Contratas.

Compromís amb el país

La CUP també pensem que des dels municipis es 
construeix el país i la nació, i que són fonamentals 
els passos que els ajuntaments donin per empènyer 
cap a la independència. Davant les agressions conti-
nuades i els embats centralitzadors espanyols, ente-
nem que és fonamental que les institucions que ens 
representen s’impliquin i es pronunciïn sobre el futur 
del nostre país, per això hem presentat mocions de 
rebuig a la monarquia, d’adhesió als Municipis per 

ORGANITZACIÓ DE LA CUP FARNERS

L’Assemblea és l’òrgan decisori. Es fa un cop al mes. Oberta a simpatitzants.

Les Comissions de Treball. Es reuneixen al seu ritme. Fan la feina que els encarrega 
l’assemblea i aporten propostes. Obertes a simpatitzants i col·laboradors. 
 Regidoria: feina de representació a l’ajuntament.
 Participació i Festes: impuls a la participació i en les festes.
 Permanent: coordinació i funcionament entre assemblees.
 Defensa del Territori: medi ambient i urbanisme.
 Gènere: igualtat entre sexes.

L’Assemblea Oberta. Assemblea pública oberta a tot el poble. S’hi decideixen les
coses més importants a criteri de l’Assemblea.

farners@cup.cat   www.farners.cup.cat   facebook: CupfarnersdelaSelva

Berga, Arenys de Munt, Ripoll, Man-
lleu, Manresa, Cassà, l’Espluga, Girona, 
Vilafranca, Pinell, Tordera, Vilassar de 
Mar i Vilanova, són insubmisos fiscals

DEBAT


