
 El passat 22 de maig a la nit va esclatar 
l’eufòria a la majoria de seus de la CUP. 
Sabadell no fou una excepció, i a mesura 
que avançava el degoteig de vots a la ciutat 
–mil, mil cinc-cents, dos mil!– i de regidors 
i regidores d’arreu del país, Can Capablanca 
es va omplir de crits i abraçades, i no varen 
faltar els brindis per un futur de llibertat, 
independència i socialisme.

Però passades les eleccions, ara és l’hora 
de les anàlisis, les valoracions, les crítiques 
i les autocrítiques. Ara és l’hora, sobretot, 
de recapitular i encarar amb força els 
propers quatre anys. En poques paraules: 
ara és l’hora de seguir treballant. Els 2.290 
vots obtinguts, un 3,07% dels vots vàlids, 
demostren que a Sabadell la CUP és un 
referent polític per a moltes persones. I és, 
sobretot, un referent en alça i amb molt 
potencial de creixement en una ciutat his-
tòricament combativa, amb molts sectors de 
classe treballadora cada cop més explotats 
i cada cop més indignats amb el panorama 
polític actual, i amb un gruix important 
d’independentistes, com varen demostrar 

les consultes. La CUP és, doncs, un referent 
que ja ningú pot ignorar o menystenir. 
Fer-ho seria un error, una irresponsabilitat 
o una tergiversació de la realitat.

Dit això, cal deixar clar que també seria 
un error i una irresponsabilitat que la CUP 
no fes valdre la seva força política amb 
coherència i determinació, i no apostés per 
millorar la seva presència al carrer, fes sentir 
més la seva veu (també a l’ajuntament) 
i, especialment, eixamplés les relacions 
amb els col·lectius en lluita a la ciutat. I 
en aquesta tasca farà falta no tant sols la 
implicació decidida de la militància de la 
CUP –que va creixent i ha de seguir creixent 
dia a dia– sinó també de la militància i de 
l’entorn de l’Esquerra Independentista que 
han estat responsables i partícips, tant o 
més que la pròpia CUP, de l’èxit assolit 
el passat 22 de maig. Volem que la CUP 
siguem tots i totes, i serem el què tots i 
totes vulguem.

Per tot això, en la necessària reorganització 
interna de la CUP, una de les prioritats 

serà l’establiment de mecanismes reals de 
relació i coordinació amb tot l’entramat de 
persones, col·lectius i entitats que, d’una 
forma o altra, s’han apropat a la CUP o hi 
han col·laborat de forma decidida, sobretot 
durant la campanya. Una altra prioritat 
serà la presència i l’expansió de la lluita 
independentista i d’esquerres arreu de la 
ciutat. Aquest front, que tímidament s’ha 
anat intensificant aquests últims mesos, 
serà cabdal per dur a tots els barris de la 
ciutat plantejaments netament d’esquerres 
i rupturistes, avançant així cap a una ver-
tadera Unitat Popular a la ciutat.

La CUP Sabadell no ens espanta la feina, 
i considerem les eleccions com un tràmit 
i no com un fi. Per això, seguirem treba-
llant incansablement, encara més que com 
hem fet fins ara, per fer créixer el projecte 
transformador, rupturista, radicalment 
democràtic i transparent que volem per a 
la ciutat, fent-lo arribar a tots els barris i 
implicant el màxim de persones i col·lectius. 
Tenim com a mínim 2.290 raons per seguir 
lluitant, i així ho farem.
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Eleccions municipals 2011 
La consolidació de l’alternativa independentista
 Un cop celebrades les eleccions muni-
cipals de maig del 2011 podem dir, sense 
embuts, que els resultats electorals de la 
CUP han estat molt positius, començant 
pel nombre de candidatures presentades 
(més de vuitanta) i acabant pels més de 
62.000 vots obtinguts que ens han per-
mès aconseguir 105 regidors i regidores 
i 10 consellers i conselleres comarcals, 
convertint-nos així en la sisena força 
política del Principat de Catalunya.

Tanmateix, ningú ens ha regalat res, ha 
estat un èxit basat en la feina feta du-
rant molts anys per la nostra militància, 
en la implicació d’aquesta militància 

en diferents moviments populars, en 
la coherència política de les nostres 
propostes i programa polític, i en la 
molta gent del nostre voltant que s’hi 
ha implicat, fent un gran esforç durant 
els mesos previs a les eleccions.

Aquests resultats, que són els millors 
de l’esquerra rupturista i d’alliberament 
nacional al nostre país, demostren 
que les nostres propostes poc a poc 
quallen entre les classes populars. 
Qui ens ha votat són els treballadors 
i treballadores indignats i indignades 
amb l’opressió que signifiquen tant el 
sistema socioeconòmic capitalista com 

l’Estat espanyol. I pel que s’ha vist, cada 
cop són més les persones que reclamen 
una veu crítica i forta contra el sistema 
de dominació establert i que reclamen 
globalment un referent nítidament 
independentista, arrelat a les lluites 
populars i anticapitalista.

Lamentablement, llevat d’algunes 
excepcions, la CUP s’ha desplegat 
només al Principat de Catalunya, cosa 
que no li resta en cap cas legitimitat 
per a elaborar i desplegar un programa 
nacional-popular per al conjunt dels 
Països Catalans. Per tant, ens queda 
pendent esforçar-nos per aconseguir 

Resultats electorals de la CUP
 Els resultats electorals strictu sensu 
(vegeu taula) han estat molt positius. 
Les més de vuitanta candidatures 
presentades han recollit el vot de més 
de 62.000 catalans i catalanes. Ha 
estat un èxit, basat en la feina, en la 
coherència política i en la molta gent 
que s’hi ha implicat.

Tot això ens ha permès aconseguir 105 
regidors i 10 consellers comarcals (un 

a l’Alt Camp, l’Alt Penedès, el Bages, 
al Maresme i Osona; dos al Gironès; i 
tres al Garraf) i així convertir-nos en 
la sisena força política del Principat 
de Catalunya. 

A més, des del proppassat 11 de juny hi 
ha quatre ajuntaments amb alcaldes de 
la CUP: Viladamat (Alt Empordà), amb 
majoria absoluta, Arenys de Munt (Ma-
resme), Celrà (Gironès) i Navàs (Bages).

Aquests bons resultats ens animen 
a continuar lluitant per esdevenir el 
referent polític unitari de l’esquerra 
independentista i de tots aquells sectors 
de la classe treballadora i les classes 
populars conscients de la necessitat 
d’una transformació socialista de la 
nostra societat i de la instauració d’un 
nou marc polític que garanteixi els drets 
socials, la democràcia i les llibertats 
nacionals al nostre poble. 

POBLACIÓ VOTS % REGIDORS/ES

Alfés 91 39,91 3
Arbúcies  

(CUPA)*
189  6,58 1

Artés 554 23,04 3
Arenys de Mar 496  8,75 1

Arenys de Munt 855 25,54 4
Argentona 448  9,10 1
Badalona 1.465  1,82 -
Balaguer 237  3,39 -
Banyoles 708 10,39 2
Barcelona 11.797  1,95 -
Barxeta 113  9,25 -

Bellmunt d’Urgell 63 40,38  - 
Benifairó  

de la Valldigna 90  7,96 -

Berga 1.023 15,50 3
Blanes 622  4,53 -
Bordils 180 23,62 2

Les Borges  
Blanques 170  6,42 1

Calldetenes 250 20,03 2

POBLACIÓ VOTS % REGIDORS/ES

Capellades  
(Vila de Capellades - CUP)

523 21,76 3

Capolat 9 15,52 1
Cardedeu 860 12,80 2

Cava 4  7,84 -
Celrà 404 22,51 3

Cerdanyola  
del Vallès 

(Compromís per  
Cerdanyola)*

1.875  8,40 2

Collbató 33  1,90 -
Figueres 800  6,28 1
Girona 2.981  9,28 3

L’Hospitalet  
de Llobregat 541  0,64 -

Lleida 1.464  3,26 -
Manresa 1.981  7,41 2
Martorell 402  4,13 -
Mataró 2.498  5,59 1

Molins de Rei 1.797 17,52 4
Mollet de Peralada 33 33,33 1
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l’extensió de la Unitat Popular a la 
resta del territori nacional.

D’altra banda, aquestes eleccions han 
mostrat també el vot de càstig que s’ha 
començat a manifestar contra diferents 
opcions que, autoanomenant-se d’es-
querra, han traït els interessos populars 
a causa de les polítiques liberals i 
procapitalistes impulsades per les seves 
direccions. En concret, entenem que la 
CUP ha alliberat bona part dels vots 
segrestats a l’esquerra independentista i 
el seu treball de base desenvolupat des 
del 1979 per part d’oportunistes, com les 
diferents direccions d’ERC, que no han 
dubtat en utilitzar-los en el seu interès 
personal i en fer polítiques submises a 
l’espanyolisme i el liberalisme.

L’objectiu final de la CUP, tanmateix, és 
el d’esdevenir el referent polític unitari 

de l’esquerra independentista i de tots 
aquells sectors de la classe treballadora 
i les classes populars conscients de la 
necessitat d’una transformació socialista 
de la nostra societat i de la instauració 
d’un nou marc polític que garanteixi 
els drets socials, la democràcia i les 
llibertats nacionals al nostre poble. 
Per tant, cal que des d’ara mateix la 
CUP debati i elabori un discurs adreçat 
al conjunt de les classes populars i 
que intervingui en els debats públics 
avui oberts arreu del país. Cal que les 
propostes de la Unitat Popular siguin 
presents i aportin les seves reflexions i 
crítiques als sectors descontents amb 
l’actual situació nacional i 
socioeconòmica.

A més, la situació 
creada després 
d’aquestes elecci-

ons posa sobre la taula la necessitat de 
combatre amb força tant la política con-
servadora i favorable al capitalisme 
financer dels diferents 
governs autonòmics 
com l’espanyolisme i 
el racisme que amena-
cen la cohesió social 
i les llibertats indi-
viduals i col·lectives 
de les c lasses 
populars 
catalanes.

POBLACIÓ VOTS % REGIDORS/ES

Montblanc 114  3,50 -
Montesquiu 170 32,63 2

Navàs 746 25,34 4
Navarcles 296 10,50 1

Olot  
(Alternativa  

per la Garrotxa)*
506  4,12 -

Palau-solità  
i Plegamans 288  5,00 -

Pineda de Mar 368  3,64 -
Premià de Mar  

(Crida Premianenca)*
1.074 10,54 2

Reus 1.918  5,11 1
Sabadell 2.290  3,07 -
Sallent 337 10,29 1

Salt  
(Independents  

per Salt)
834 10,03 2

Santa Coloma  
de Farners 307  7,39 1

Santa Coloma  
de Gramenet  

(Gent de Gramenet)*
2.575  6,65 2

Santa Maria de 
Palautordera 495 13,20 2

Santa Perpètua  
de Mogoda 351  3,78 -

Sant Boi  
de Llobregat 751  2,63 -

Sant Cebrià  
de Vallalta 111  7,96 1

Sant Celoni 949 13,14 2
Sant Cugat  
del Vallès 2.346  7,76 2

Sant Esteve  
de Palautordera 429 35,11 4

POBLACIÓ VOTS % REGIDORS/ES

Sant Joan Despí 319  2,43 -
Sant Joan  

de les Abadesses 80  3,81 -

Sant Martí Sarroca  
(Alternativa  

Martinenca-CUP)
243 16,06 2

Sant Pere de Ribes 
(UM9)

1.874 19,48 5

Sant Pere  
de Riudebitlles  
(Més Poble-CUP)

138 11,40 1

Sant Salvador  
de Guardiola 160 10,15 1

Seva 144  8,19 1
Sitges 622  6,30 1

Subirats  
(APS-CUP)

297 19,26 2

Tagamanent  
(ERC-CUP)

 58 28,71 2

Tarragona 1.099  2,28 -
Terrassa 868  1,22  - 

Torà 113 18,31 2
Ulldecona 124  4,01 -

Valls  1.196 12,66 3
El Vendrell 491  3,77 -

Vic  1.626 10,83 2
Viladamat 149 47,30 4
Vilafranca  

del Penedès 1.614 10,78 2

Vilanova i la Geltrú 2.539 10,39 3
Vilassar de Dalt 190  5,23 -
Vilassar de Mar 450  5,67 1

(*) Amb el suport de la CUP.
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Per què Sabadell “no ha canviat”?
 Un cop més el PPSOE disposarà de majoria suficient per 

seguir governant Sabadell. Més enllà de la comprensible 
frustració de totes les persones i col·lectius que hem estat 
treballant per fer possible un veritable canvi de rumb a la 
ciutat i de les lletanies (tan ploraneres com sociològicament 
i numèricament falses) del “si anéssiu tots junts”, cal fer 
una reflexió seriosa sobre els plantejaments i estratègies que 
han permès la continuïtat d’en Bustos a l’alcaldia.

I és que hi ha una qüestió fonamental: perquè hi hagi un 
canvi, persones que votaven un bloc, han de deixar de 
fer-ho, i persones que no votaven l’altre, han de començar 
a fer-ho. Un canvi al govern de Sabadell tan sols hagués 
estat possible si ICV-EUiA (sola o amb el suport dins o fora 
de l’Entesa) hagués estat la segona força i l’hagués pogut 
liderar, ja que difícilment EUiA hagués acceptat investir un 
alcalde convergent.

Les possibilitats, doncs, passaven per tres línies: la suma 
d’esforços (pre o post electorals) entre ICV-EUiA i l’Entesa, 
l’erosió del vot popular del PSOE en favor d’ICV-EUiA i del 
vot benestant o trepa en favor de CiU.

Fracassats els intents d’anar en coalició amb l’Entesa, ICV-
EUiA comet un error tàctic monumental que explica, en 
bona part, el seu fracàs i que podríem resumir en què en 
comptes d’anar a competir amb el PSOE als barris, ha intentat 
competir amb l’Entesa al centre. D’aquesta manera, ni ha 
sabut canalitzar el descontentament entre alguns sectors 
populars, ni ha pogut combatre el populisme i la tàctica 
bustiana del tupperware, ni ha rendibilitzat la seva ferma 
oposició en temes com la corrupció, amiguisme, etc.

ICV-EUiA no ha sabut entendre que, com els resultats han 
demostrat, el vot de la progressia il·lustrada, del perfil de 
treballador qualificat amb sensibilitat ecològica, preocupació 
per la transparència i una cert caràcter esquerrà (que no 
arribi, això sí, a qüestionar el sistema de dominació), 
vot que potser en altres grans ciutats catalanes havia 
estat fidel a ICV, a Sabadell està fidelitzat, almenys 
fins ara, per l’Entesa. 

Així, ha volgut combatre per aquest perfil de 
vot amb la incorporació de personatges propers 
(per la dreta!) a aquest àmbit i la confecció 
d’una llista que, diem-ho francament, ho 
tenia molt difícil per competir amb l’Entesa 
en termes d’ecologia, compromís i honestedat. 

Per contra, ICV-EUiA no ha desplegat (segu
rament víctima encara de la seva supeditació a 
nivell nacional al PSOE i a l’herència del tripartit) 
una línia d’intervenció a nivell de les persones que 
pateixen més directament els efectes de la crisi, 
de les víctimes de l’atur i la precarietat, d’aquelles 
persones que potser han votat el PSOE, però ara 
estaven disposades a no fer-ho. El resultat: el bloc 
PPSOE no s’ha erosionat, més encara: s’ha reforçat 
l’ala dreta!

De la seva banda, CiU no ha estat capaç ni de recollir els 
vents favorables en l’àmbit del catalanisme conservador que 
corren per tot el Principat, ni d’aturar les noves incursions 
d’en Bustos en el món dels subvencionats, trepes, vividors 
del diner públic i presumptes creadors d’opinió; permetent 
així al nostre cacic renovar el seu arsenal de mercenaris 
disposats a seguir venent la seva imatge a canvi, literalment, 
dels seus favors econòmics.

Una altra de les conclusions d’aquestes eleccions és que el 
discurs de “l’estil Bustos” ja ha esgotat el seu sostre, i que 
un missatge de canvi no pot reduir-se a aspectes formals 
(o perversament indentitaris), sinó que haurà de basar-se 
en continguts polítics i programàtics, en donar resposta a 
les necessitats i preocupacions reals de la ciutadania i en la 
defensa de models de ciutat, de societat i de país alternatius.

Des de la CUP, després dels nostres grans resultats també a 
Sabadell, estem més decidides que mai a articular política-
ment l’espai de ruptura a la ciutat. De treballar dia a dia i 
barri a barri per aplegar totes aquelles persones que aniran 
assumint que ni el sistema capitalista, ni l’estat espanyol són 
ni seran mai marcs democràtics on poder-nos desenvolupar 
com a persones ni com a col·lectivitat... Estem construint 
l’alternativa independentista i d’esquerres sense embuts!

Som, però, plenament conscients que no serà qüestió de quinze 
dies aconseguir que aquests plantejaments siguin hegemònics 
al si de la nostra ciutadania, i per això estem disposats a tre-
ballar conjuntament a nivell de base, de sensibilització social 
i de mobilització popular amb altres sensibilitats de l’esquerra 
sabadellenca. Només des de la defensa conseqüent, exem-
plar i desacomplexada dels drets col·lectius serà possible el 
canvi.




