
 A mitjans setembre, el Consell Polític de 
la Candidatura d’Unitat Popular va decidir 
que no es presentaria a les eleccions de les 
cambres legislatives espanyoles convoca-
des pel 20 de novembre. Valorava que en 
aquests moments, el Congrés espanyol no 
és un àmbit útil per avançar en la lluita 
independentista i d’esquerres. En aquest 
sentit, resolia de dur a terme una cam-
panya per a promoure l’abstenció. Tenint 
en compte les prioritats de l’organització i 
els recursos disponibles, es tractaria d’una 
campanya de baix cost. 

La CUP valorava que el marc jurídic i po-
lític vigent “blinda possibilitats de canvi 
en el terreny exclusivament parlamentari; 
deixant qualsevol iniciativa de modificació 
profunda a mans de l’oligarquia financera 
i política de l’estat”. Amb aquestes normes, 
Espanya no pot ser un marc de lluita útil 
per a l’independentisme d’esquerres. La 
impossibilitat de reformar la constitució 
afegeix dificultats al context.

A més, d’uns anys ençà, la socialdemocràcia 
espanyola, el PSOE, ha virat cap a posicions 
radicalment espanyolistes i antisocials, 
liderant fins i tot reformes laborals i re-
tallades de l’Estat del Benestar. Al mateix 
temps, l’independentisme català pactista, 
representat per ERC, va tornar a pensar 
(repetint l’error històric del catalanisme) 
que depenent de la conjuntura, Espanya 
era reformable. El temps ha demostrat 
que aquell intent va tornar a fallar; ERC 
va xocar contra els murs de contenció 
d’aquest sistema.

El fort bipartidisme a Espanya i el control 
de la política per part dels poders fàctics 
fan que el marge de maniobra de les ins-
titucions estatals sigui molt petit, per no 
dir nul. Aquest bipartidisme, unit amb la 
desorientació de bona part de l’esquerra 
espanyola, ens ensenya unes Corts espa-
nyoles especialment poc útils, ara per ara, 
per al nostre procés d’alliberament.

En aquestes eleccions, doncs, la CUP es 
marca com a objectiu el reforçament del 
projecte d’Unitat Popular, fent agitació 
per l’abstenció i no demanant el vot per 
cap opció política concreta. La CUP, en 
aquest sentit, prefereix denunciar l’actual 
situació política, d’opressió nacional, crisi 
socioeconòmica i crisi del mateix sistema 
de representació abans que participar en 
unes eleccions de dubtós utilitat en el 
moment actual.

L’independentisme Creixent 
i eL Congrés espAnyoL

L’independentisme dels Països Catalans és 
cada cop més visible. Fa poques setmanes, 
una enquesta del diari ARA mostrava 
un 42% d’habitants del Principat 
partidaris de l’Estat propi. 
Els independentistes 
cada cop som 
més i ho hem 
demostrat en 
diverses ocasi-
ons. Una clara 
demostració de 
força van ser les 
consultes sobre la 
independència, on, a 
banda del creixement 
del suport a aquesta 
opció, es va evidenciar 
un altre element impres-
cindible per avançar cap 
aquest objectiu: la capacitat 

d’autoorganització popular, al marge (i en 
alguns casos enfront) de les institucions. 
Unes consultes on els partidaris de l’ocu-
pació espanyola del nostre país no van 
voler participar-hi i enlloc d’aprofitar per 
visualitzar-se, van preferir boicotejar-les, 
amenaçant-les amb la repressió judicial 
i la violència feixista, menystenint-les i 
ridiculitzant-les públicament.

En aquest sentit, a la CUP pensem que 
per a l’espanyolisme, les consultes sobre 
la independència servien tant com per 
a nosaltres ara les eleccions legislatives 
espanyoles. Per als que volen mantenir el 
nostre país sota domini espanyol i francès 
només compta la legalitat vigent (que 
juga al seu favor i prescindeix del legítim 
dret a l’autodeterminació que tenen tots 
els pobles). Davant d’això, els indepen-
dentistes hem de diferenciar clarament 
legalitat de legitimitat i, allà on topin, fer 
prevaldre la legitimitat, tot deslegitimant 
la legalitat imposada.

 Pah, una eina Per forjar 
solidaritat de classe pàg 2

 cal una xarxa eficient  
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... a la CUP pensem que per a l’es-
panyolisme, les consultes sobre la 
independència servien tant com 
per a nosaltres ara les eleccions 

legislatives espanyoles..

El 20 de novembre, abstenció
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La PAH, una eina per forjar solidaritat de classe

 En els darrers anys, les classes populars 
dels Països Catalans hem vist com el 
nostre nivell de vida es degradava sense 
aturador: tot això acompanyat d’unes 
bones dosis de neoliberalisme en forma 
de privatitzacions massives, retallades 
en els serveis públics bàsics... 

Tots aquests fenòmens, efectes direc-
tes de la crisi del capitalisme a escala 
mundial, estan tenint a casa nostra 
una de les seves cares més cruels en 
els desnonaments de famílies per part 
de les entitats financeres que els ha-
vien concedit el crèdit per adquirir els 
seus habitatges. Hi ha centenars de 
desnonaments setmanals arreu dels 
Països Catalans (aproximadament uns 
20 diaris, segons dades del 2010), la 
qual cosa no fa més que empitjorar 
la dramàtica situació que viu el poble 
treballador català, que, al seu torn, és 
qui ha pagat de manera més violenta el 
preu d’una crisi provocada per la gran 
banca, els governs estatals, etc.

Però és també en aquestes circumstàn-
cies més dures en què aflora de nou 
la solidaritat de classe, aquella que va 
permetre en altres temps conquerir (i 
que ningú no ho oblidi, es va conquerir, 
no ens els van cedir) drets laborals, 
jornades de 8 hores, salaris mínims 
interprofessionals, sanitat pública i 
universal, i un llarg etcètera de drets 
que avui ens pretenen fer creure que 
no ens podem “permetre”. Doncs sí, 
és en aquests moments en què aflora 
aquesta solidaritat, i a la nostra ciutat 

un dels exemples més clars es troba 
en la PAH, la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca i la Crisi (http://www.
afectatscrisisabadell.cat/), que a través 
de la creació d’una xarxa entre afectades 
i solidàries, ha creat un espai de suport, 
d’assessorament col·lectiu i sobretot 
d’acció per aturar els desnonaments. 

La PAH s’ha convertit a dia d’avui en un 
espai sobre el qual edificar complicitats 
i des d’on començar a teixir la tant 
esquinçada solidaritat de classe. Parlem 
de solidaritat i no de caritat, perquè en 
aquest espai tothom col·labora en la 
solució col·lectiva dels problemes, i no 
tant sols dels seus casos particulars, sinó 
que tots els problemes són compartits 
i abordats amb la mateixa intensitat i 
ànim. En definitiva, la PAH dóna les 
eines per organitzar-se i entre totes 
trobar solucions col·lectives a problemes 
particulars i socials. 

Aquest any s’han aconseguit aturar 
desenes de desnonaments, malaura-
dament no tots els que es voldria, i 
també s’han aconseguit infinitat de 
dacions en pagament, per les quals el 
banc no pot seguir cobrant la hipoteca 

de l’habitatge un cop aquest passa a 
propietat de les entitats bancàries, que 
se’ls adjudiquen pel 60% en “subhastes” 
on són ells els únics compradors. És per 
aquest motiu que un altre puntal de 
lluita de la PAH és la modificació de 
la llei hipotecària a fi que reconegui 
legalment aquesta opció com a una 
solució per deslligar els afectats dels 
pagaments d’ingents quantitats que 
en l’actualitat els reclama el banc per 
unes parets de què ja no disposaran. 

En aquest sentit, la PAH ha convertit 
les petites victòries en grans triomfs 
col·lectius per un segment de la societat 
que, dia rere dia, és lamentablement més 
gran, i que es veu mancat d’estructures 
des de les quals treballar per defensar 
els seus drets, degut a l’atomització de 
forces i de mecanismes d’autodefensa 
que l’esquerra servil ha provocat al llarg 
de 30 anys de pactes amb la dreta més 
rància de l’Estat espanyol. 

La PAH és  un exemple més dels molts 
que s’estan creant arreu dels Països Ca-
talans en defensa dels drets socials, dels 
serveis públics, etc. i que ens recorden 
la importància d’organitzar-nos i lluitar 
per a fer front a les múltiples opressions 
del capitalisme. Cal participar de totes 
aquestes mobilitzacions, prendre-hi part 
activa i apostar de forma decidida per 
revitalitzar totes les iniciatives popu-
lars per fer front a les agressions que 
pateix el poble treballador català, per 
tal d’acumular forces cap a l’articulació 
i el desenvolupament d’un veritable 
contrapoder que ens permeti esborrar 
de soca-rel les injustícies que els estats 
capitalistes francès i espanyol imposen 
al nostre poble. 

La PAH s’ha convertit a dia 
d’avui en un espai sobre el qual 
edificar complicitats i des d’on 

teixir la tant esquinçada  
solidaritat de classe.
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 Coincidint amb el 71è aniver-
sari del seu assassinat a mans de 
les forces feixistes d’ocupació, 
diverses entitats i organitzacions 
polítiques de Sabadell aplegades 
sota el nom “Memorial Lluís 
Companys a Sabadell” vam retre 
homenatge al qui fou President 
de la Catalunya i diputat a corts 
per la nostra ciutat.

En l’acte, l’historiador Eduard 
Masjoan glosà el paper històric 
de Companys en la seva etapa 
sabadellenca, remarcant el seu 
compromís en la defensa dels 
drets dels rabassaires i dels tre-
balladors; i va concloure el seu 
parlament reclamant el reconei-
xement de totes les víctimes del 
feixisme.

L’escriptor sabadellenc Roc Casa-
gran recità poemes, entre d’altres 
d’en Pere Quart, i l’acte es va cloure 
amb la intrepretació en violoncel 
del Cant dels Ocells i el cant dels 
Segadors i el Cant de la Senyera 
per part del públic assistent.

Des de la CUP valorem molt 
positivament aquest acte que 
reuní representants de diferents 
forces catalanistes i progressistes 
de la ciutat i denunciem, un 
cop més, l’oblit institucional del 
president màrtir i de les víctimes 
del feixisme. 

El millor homenatge, la victòria: 
“Tornarem a lluitar, tornarem a 
sofrir, tornarem a vèncer”!

Cal una xarxa eficient de ferrocarril!

Sabadell ret homenatge a Companys 

Per trinxar el territori  
i afavorir els interessos 
Privats sí que hi ha calers!

 La nostra ciutat pateix des de fa anys 
les molèsties provocades per les obres de 
construcció de dues grans infraestructu-
res: l’ampliació de la línia dels FGC i la 
Ronda Nord. La ciutadania ha acceptat 
llargament aquest sacrifici en entendre 
que ambdues obres suposaran, un cop 
acabades, una millora en la qualitat de 
vida i la mobilitat a Sabadell, cosa que 
és certa, sense cap mena de dubte, en 
el primer cas.

Però el fet és que la crisi ha estat una 
excusa magnífica per anar demorant 
la finalització d’aquestes obres i que, 
especialment al nord de la ciutat, es 
comença a tenir la sensació que, tot ple-
gat, duu el camí d’eternitzar-se. Alhora, 
però, nous projectes que amenacen el 
nostre territori van prenent cos dia a 
dia. Projectes com el del gasoducte que 
malmetrà bona part del nostre rodal, 
com la connexió del quart cinturó, o 
com l’anomenada autovia orbital.

És a dir, mentre se’ns diu que no hi 
ha diners per a les infraestructures al 
servei de les persones, especialment per 

a la millora de la xarxa i els serveis de 
ferrocarrils, es posen damunt la taula 
projectes a pagar amb diner públic que 
tan sols afavoreixen els especuladors 
i les grans companyies energètiques. 
El gasoducte no suposarà cap millora 
del servei, sinó una infraestructura 
al servei dels plans d’expansió de les 
multinacionals que, a més, de ben segur 
aprofitaran l’excusa per apujar el preu 
d’un servei bàsic.

Davant d’aquesta situació, des de la CUP 
entenem que , ara com ara, les prioritats 
en temes d’inversió en infraestructures 
a la nostra ciutat es concreten  en tres 
qüestions fonamentals: l’acabament de 
les obres d’ampliació dels FGC, el seu 
allargament fins a Castellar del Vallès 
i la construcció de l’estació de Renfe 
al barri de Can Llong.

Exigim per tant a l’Ajuntament de Sa-
badell i al conjunt de forces polítiques 
que facin tota la pressió política per tal 
que Generalitat , Govern Central i Renfe 
compleixin uns compromisos adquirits ja 
fa massa anys i que resulten cabdals per 
a la millora de la mobilitat a Sabadell. 
Així doncs, a banda de la finalització 
de les obres de la Ronda Nord, ente-
nem que no s’ha d’invertir ni un sol 

euro més en carreteres o autopistes 
fins que s’hagi millorat i completat la 
xarxa ferroviària; executant primer les 
tres prioritats esmentades i plantejant 
després l’allargament de la xarxa dels 
FGC cap als polígons industrials, po-
bles i ciutats a l’est de Sabadell, fins 
connectar amb Granollers.

El futur de la nostra comarca passa per 
una xarxa de transport col·lectiu pública 
i eficient, que generi llocs de treball i 
estalviï energia; que democratitzi la 
mobilitat i acabi amb la dictadura del 
cotxe privat. El tren és el futur, no el 
perdem!

Homenatge Lluís Companys
15 d’octubre de 2011
a les 12h a la masia de Can Rull al Parc Catalunya - Sabadell

organitza: Memorial Lluís Companys a Sabadell
http://memorialcompanyssabadell.cat

n Obres del gasoducte. 
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 El 29 de juny del 2011 es feia públic 
que l’Audiència Nacional espanyola es-
tava investigant una trama a la Societat 
General d’Autors i Editors (SGAE) per 
diversos delictes econòmics.  Durant 
el mes següent, a Madrid, els cossos 
policials van detenir els membres de la 
direcció de la SGAE.  Entre els detinguts 
hi havia el president de l’entitat, l’antic 
músic de rock progressiu Teddy Bautista. 
Se’ls acusava d’apropiació indeguda, de 
falsificació documental i de desviament 
de fons. Els diners, uns 400 milions 
d’euros, s’haurien obtingut a través 
d’una branca de la SGAE, la Societat 
Digital d’Autors i Editors i provindrien 
dels ingressos fets per l’Estat a l’entitat 
en concepte del cobrament del cànon 
digital. 

Les reaccions en l’esfera de la política 
no es van fer esperar. Una classe polí-
tica en hores baixes i amb una imatge 
pública cada cop més deteriorada no va 
perdre l’oportunitat de desmarcar-se i 
condemnar la malversació de fons duta 
a terme per uns directius enriquits i que 
duien una vida ostentosa. També va ser 
el moment aprofitat perquè alcaldes com 
Manuel Bustos exigissin - llavors sí - el 
retorn dels diners que els ajuntaments 
havien pagat pel cànon digital.  El cert, 
però, és que els polítics es posicionaven 
tard i de forma maldestre sobre una 
situació generada per ells mateixos. La 
creació del cànon digital, i sobretot, la 
concessió de la gestió a una societat 
opaca com la SGAE, havien propiciat 
aquests fets delictius.

Quan mesos abans diverses entitats i 
particulars de l’Estat espanyol ja re-
clamaven la derogació del cànon i el 
retorn de les quantitats percebudes,  
les respostes polítiques havien estat  
tèbies.  En el cas de la nostra ciutat, 
per exemple, la moció de la CUP que 
demanava el retorn dels diners pagats 
per l’Ajuntament en concepte del cànon, 
ja va ser aprovada en el ple municipal 
del febrer del 2011. Però no seria fins 
al juliol, pocs dies després de l’escàndol 
públic, que Bustos finalment anunciaria 
que l’Ajuntament iniciava els tràmits per 
reclamar els pagaments efectuats des 
del 2008. Arran d’aquest darrer gest de 
l’alcalde, la CUP de Sabadell criticava 

al mes de juliol que “just ara, que es 
processen els dirigents de l’SGAE, es faci 
bandera d’un acord que ja estava pres’’.

La CUP, amb tot, ja havia denunciat 
reiteradament la interferència de la SGAE 
en les finances municipals i també en 
la vida cultural de la ciutat. D’aquesta 
manera, havíem exigit al consistori que 
comptabilitzés allò que s’havia pagat 
a l’SGAE en concepte de cànon digital 
per la compra de materials subjectes a 
l’impost i que, un cop fet el recompte, 
es reclamés el retorn de tot l’import. De 
la mateixa manera, la CUP i les entitats 
del món de la cultura havien denunciat 
el paper de l’SGAE a l’hora de cobrar 
elevades taxes per a l’organització 
d’espectacles lúdics i festius.  

A punt de concloure aquest any tan 
agitat, però, les taxes encara no han estat 
retornades. La CUP, en aquest sentit, es 
compromet a fiscalitzar el retorn d’uns 
diners percebuts de forma fraudulenta 
per l’SGAE i que pertanyen a tots i 
totes les sabadellenques. Esperem que 
posicionaments com el de l’alcalde no 
quedin en meres declaracions d’intenci-
ons. Esperem, de fet, que la nostra ciutat 
sigui capdavantera en exigir allò que ha 
estat gravant des de les fotocòpies que 
es fan a les diferents àrees del nostre 
Ajuntament fins al préstec de llibres 
de les biblioteques. En moments com 
l’actual, a més, aquests diners creiem 
que hauran de ser destinats a aquelles 
partides municipals que millor ajudin 

a la ciutadania a superar les adversitats 
provocades per la crisi i les retallades 
de la Generalitat. 

L’Apunt 

El cànon digital és una taxa vigent a 
l’Estat espanyol des del 2007. S’aplica 
sobre diversos formats de gravació i re-
producció, i està teòricament destinada 
a compensar als autors i editors per 
les còpies privades de les seves obres. 
El cobrament de la taxa es fa a través 
d’entitats, privades, que es dediquen 
a “representar” els autors i editors, la 
més important de les quals és l’SGAE.  
El cànon és arbitrari ja que no du cap 
recompte de quines obres són real-
ment reproduïdes o gravades a l’hora 
de repartir els diners entre els autors. 

A més, la taxa no respecta la pressump-
ció d’innocència dels consumidors, 
ja que suposa que qualsevol entitat 
o particular que adquireix un suport 
l’utilitzarà per a gravar-hi material 
registrat. Per últim, és també critica-
ble la voracitat econòmica de l’SGAE, 
que grava repetidament les mateixes 
activitats i sovint busca noves vies per 
aplicar la taxa amb mètodes moralment 
reprovables (per exemple, controlant la 
música que s’emet en festes populars, 
en casals de gent gran o en petits 
comerços). Amb aquests arguments, 
el cànon ha estat recorregut per la via 
penal. Fins el moment, però, el govern 
espanyol no l’ha derogat.

La CUP exigeix el retorn del cànon digital 
a l’Ajuntament de la ciutat


