
 Després de més de trenta anys de la 
segona restauració borbònica i d’una 
democràcia burgesa a l’espanyola, ens 
trobem actualment en un procés d’ofensiva 
de l’imperialisme espanyol en el seu afany 
d’esborrar-nos del mapa com a poble. 
Davant l’increment de la consciència naci-
onal al centre de la nostra nació (Principat 
de Catalunya), la qual es tradueix en un 
nombre creixent de catalans i catalanes 
que es declaren independentistes, l’ofensiva 
genocida de l’Estat espanyol es concentra 
en l’atac contra la llengua catalana a tots 
els Països Catalans, però especialment a 
la perifèria.

La persecució de la llengua catalana per part 
de l’Estat espanyol ja porta una història a 
les seves espatlles de més de tres segles de 
durada, però en aquests moments estem 
vivint com mai un setge integral i coor-
dinat a tot el domini lingüístic català. I el 
més perillós del cas és que actualment ho 
estant fent en nom de la seva democràcia 
i avalat per una Unió Europea que només 
es preocupa de les llengües que són oficials 
perquè tenen un estat al darrera. Una Unió 
Europea que alguns independentistes de 
bona fe creuen que ens ha de salvar de 
les urpes espanyoles i franceses.

I l’enemic, a més, forma part de la quinta 
columna instal·lada a casa mateix, ja que 
governa sobre les Illes Balears i Pitiüses, 
el País Valencià i la Franja de Ponent, on 
ja fa temps que el seu principal objectiu 
no és, com diuen, el benestar del seus 
administrats sinó l’eliminació de qualsevol 
signe de catalanitat que encara no hagi 
estat foragitat. Però a la Catalunya estricta 
també es produeixen aquests atacs, els 
quals ja vénen teledirigits pel govern central 
a través de les sentències dels tribunals 
Constitucional i Suprem.

Davant d’aquesta ofensiva anticatalana, el 
govern nacionalista de CiU l’únic que fa és 
lamentar-se, dir que no passa res i mirar cap 
a un altre costat. Tanmateix, l’autonomisme 
és mort encara que estigui fent la viu-viu 
disfressat d’un sobiranisme confús i indecís. 
Sobiranisme que no ens salvarà la llengua 
ni la cultura, que no eliminarà l’espoli fiscal 
i que, encara menys, ens traurà de la crisi 
econòmica, ja que els seus interessos van 
del tot lligats a l’Estat capitalista espanyol.

No obstant això, mai com en els darrers 
anys ha augmentat tant la consciència 
independentista i s’ha aguditzat tant la 
sensibilitat social en la societat catalana. 
Ens trobem, doncs, en un entorn que és 
força favorable al desplegament i l’arre-
lament d’una política d’Unitat Popular, 
d’una política favorable als interessos de 
les classes populars catalanes. Així, en les 
darreres eleccions municipals ja s’ha pogut 
copsar un indici prou clar de connexió de 
la CUP amb la seva base social.

Tenint en compte que les grans mobilit-
zacions nacionals dels darrers anys s’han 

organitzat al marge dels partits parlamentaris 
i que l’extensió de la crisi econòmica ha posat 
al descobert les febleses i contradiccions de 
l’economia capitalista, hem de fer evident 
a tota la societat catalana que la ruptura 
independentista és l’única oportunitat a 
curt o a mitjà termini per aconseguir un 
canvi polític i social favorable a les classes 
populars d’aquest país.

La Unitat Popular, doncs, té les condicions 
generals favorables per al seu desplega-
ment, entès com un marc organitzatiu 
que ha de permetre enquadrar sectors 
importants de les classes populars en una 
orientació independentista i anticapitalis-

ta. Cal, per tant, posar-se a treballar per 
dotar la CUP d’una adequada estructura 
organitzativa nacional que la converteixi 
en l’organització política de masses capaç 
de portar el poble treballador català a la 
conquesta de la independència, amb la qual 
iniciarem un procés d’aprofundiment de 
la democràcia política, social i econòmica. 
Només la CUP pot fer aquest pas i ser-ne 
l’instrument.

ENDAVANT LES ATXES!

CONSTRUÏM LA UNITAT POPULAR!
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Organitzem la indignació,  
defensem els drets socials!
 Les polítiques desplegades arreu 
d’Europa els darrers anys han deixat 
clar que aquells cants de sirena que 
apuntaven a una “refundació del 
capitalisme” com a sortida a la crisi 
iniciada el 2008 no eren sinó simples 
enganyifes.

 Arreu del continent, i també i espe-
cialment als Països Catalans, la crisi 
està sent utilitzada pels estats capi-
talistes com a excusa per dur a terme 
l’estratègia de “l’anti-robinhood”: 
robar els pobres per garantir els be-
neficis dels rics.

Al Principat, les ajudes a la banca i 
l’anul·lació de l’impost de successions 
multimilionàries han anat acompa-
nyades d’una dura ofensiva contra els 
drets socials que té com a objectiu a 
curt i mitjà termini la privatització 
dels serveis públics, és a dir, 
el foment de les desi-
gualtats i la pobresa 
a canvi d’obrir 
nous camps per 
fer negoci.

A Sabadell, 
i  a  bona 
part de la 
comarca, 
la resposta 
popular ha 
estat sig-
nificativa, i 

bona part del moviment d’indignats 
ha pogut canalitzar-se en lluites per la 
defensa dels drets socials i els serveis 
públics, que ha tingut el seu màxim 
exponent en l’ocupació dels Centres 
d’Atenció Primària amenaçats per les 
retallades.

Des de la CUP expressem tot el nostre 
suport a aquestes lluites i a moltes 
altres que caldrà anar desplegant per 
fer front a les diferents agressions 
que esperen a les classes populars en 
els propers mesos i anys. Cal seguir 
organitzant la indignació i lluitant 
per l’única sortida perdurable a la 
crisi: un model econòmic al servei 
de la majoria, uns serveis públics de 
qualitat, polítiques actives d’ocupa-
ció i de lluita contra la precarietat i 
un veritable control democràtic de 

l’economia

Barraques 2011 

 Un any més la festa major alter-
nativa de les barraques de Saba-
dell ha estat un èxit. Activitats de 
matí i tarda, concursos, concerts, 
correfocs... ja són sinònims d’una 
festa major, alternativa, participa-
tiva i combativa. Des de la CUP 
volem reivindicar la feina ben feta 
per totes les entitats i col·lectius 
partíceps de la  Comissió de Festes 
Populars de Sabadell: un espai 
assembleari i autogestionat que 
busca la promoció de la cultura 
popular d’una manera oberta i 
participativa. 

Enguany 14 entitats i col·lectius  
representatius del teixit socio-
cultural de la ciutat, han batallat 
de nou amb l’Ajuntament per 
reivindicar un espai fixe per les 
barraques. Tot i que la CFPS volia 
solucionar el problema abans de 
les eleccions, la inoperància del 
govern Bustos no ha volgut que 
així fos i hem hagut de patir fins 
a l’últim moment, la possibilitat 
d’unes barraques sense espai físic. 
Finalment i com succeí fa quatre 
anys, fins mitjans de juliol no 
s’ha pogut concretar totalment 
l’espai de celebració. 

En aquest sentit des de la CUP 
Sabadell reclamem una vegada 
més, un  espai fixe, condicionat 
per a la celebració de les Bar-
raques. Estem fartes d’haver de 
canviar any rere any. Tot i que 
vulguin invisibilitzar-nos no po-
dran. Som cultura popular, som 
autogestió, som sabadellencs i 
sabadellenques orgulloses de la 
nostra festa major. 

Visca les Barraques 2011 
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els sous, simbolisme  
o una manera d’entendre la política. 
  Els sous dels representants polí-
tics poden arribar a ser alguna cosa 
merament simbòlica per als qui s’ho 
miren simplement des d’una perspec-
tiva política, és cert. En canvi, és un 
element que tenen molt en compte els 
ciutadans als qui costa arribar a final 
de mes. Normalment, i de cara enfora, 
els qui donen suport a sous alts i els 
qui en gaudeixen argumenten que és 
un element per a reforçar una millor 
qualitat democràtica. Segons aquest 
punt de vista un sou mitjà (per a la 
majoria, si més no) faria més permeable 
l’interacció d’altres elements externs a 
la vida institucional. És a dir, donaria 
més peu a la corrupció.

Ara bé, els qui precisament no gau-
dim de sous alts ni dins ni fora de la 
política, ni pretenem que sigui així, 
creiem amb fermesa que és possible 
fer-ho d’una altra manera. Per exem-

ple, es poden crear mecanismes que 
simplement supervisin el patrimoni 
de cada càrrec electe abans i després 
d’entrar en el joc polític. Alhora no 
estaria de més plantejar-se qui són 
els propietaris de cada empresa que 
rep encàrrecs públics i quina natu-
ralesa té. No ha de ser tan difícil, es 
poden utilitzar molts mecanismes. A 
més, si realment és té una convicció 
honesta a l’hora d’ocupar un càrrec 
públic un sou alt no és una voluntat. 
Sigui com sigui el que cal és aturar 
la corrupció i eliminar la possibilitat 
de viure de la política. No ens calen 
polítics professionals, ens calen per-
sones capaces i dignes.

Navàs com a exemple,  
sabadell No

Molts partits estan ara venent com a 
gran notícia que s’hagin reduït sous 

astronòmics i ara siguin només sous 
alts. Ho fan per la crisi -o perquè no 
s’indignin menys els qui pateixen la 
crisi- i sense reconèixer l’escàndol 
de la seva situació. De fet encara es 
mantenen sous de 125.000 euros l’any 
com el de l’alcalde de Barcelona Xavier 
Trias o de 81.000 euros anuals com en 
el cas de Sabadell amb Manuel Bustos 
(menys dietes, plens a 1.000 euros...).  

Malgrat tot podem trobar exemples 
que demostren com és possible fer-ho 
d’una altra manera. El flamant alcalde 
de la CUP a Navàs, Jaume Casals, ha 
reduït el seu a la meitat (abans el 
batlle era convergent) i ingressarà 
1.600 euros al mes. Es titllarà de 
decisió demagògica i populista per 
part dels que han fet de la política 
una professió de per vida. El temps 
però, dirà què ha anat a fer cadascú 
a les institucions
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 El Tribunal Suprem espanyol ha dictat 
tres sentències que qüestionen el paper 
del català com a llengua vehicular de 
l’ensenyament a Catalunya. Aquest 
fet atempta clarament contra un dels 
elements bàsics de l’escola catalana, 
un model que ha funcionat amb èxit 
els darrers 30 anys i gràcies al qual la 
nostra societat gaudeix d’un bon nivell 
d’educació i cohesió social.

Davant d’això, les persones, entitats i 
centres educatius sotasignants

aFIrMeM:

- Que l’escola catalana és un model 
educatiu consolidat, basat en la no 
separació dels infants i joves per raó de 
llengua i que fa possible el coneixement 
de les dues llengües oficials per part 
de l’alumnat en acabar l’ensenyament 

obligatori, tot afavorint la cohesió social 
i la igualtat d’oportunitats.

- Que la immersió lingüística i la 
consideració del català com a llengua 
vehicular han donat força i solidesa a 
aquest model, el qual ha estat objecte 
de reconeixement per part de diverses 
institucions internacionals, i és un re-
ferent com a model pedagògic eficient 
en el Marc Europeu de les Llengües.

- Que aquest model lingüístic ha con-
tribuït de manera decisiva a pal·liar 
el greu desequilibri que viu el català, 
llengua pròpia de Catalunya, respecte 
al castellà, en diferents àmbits.

- Que l’actual model d’escola és el re-
sultat dels esforços de tota la societat, 
especialment de la comunitat educativa, 
que amb un consens absolut entorn del 

model lingüístic, i amb la implicació de 
pares, mares i del professorat, ha treballat 
diàriament per tenir una escola catalana, 
democràtica i de qualitat.

- Que amb l’arribada d’un nombre im-
portant de famílies nouvingudes durant 
la primera dècada del segle XXI, aquest 
model d’escola ha ajudat a mantenir la 
cohesió social del país i s’ha demostrat 
eficaç en l’acollida i l’arrelament dels 
infants i joves de les darreres onades 
immigratòries. A més, situa un nou 
escenari de multilingüisme que afa-
voreix l’excel·lència en la competència 
comunicativa.

suBraTLLeM:

- Que la immersió lingüística ha de 
continuar essent un dels principals 
actius per aconseguir una societat co-
hesionada, en què no hi hagi separació 
entre comunitats ni discriminacions de 
cap mena.

- Que les sentències del Tribunal Su-
prem espanyol amenacen aquest model 
d’escola i de societat i obren la porta a 
demandes interessades que poden posar 
en perill la cohesió social de Catalunya.

- Que cal actuar contra aquestes agres-
sions de manera positiva, reforçant el 
model d’escola catalana i millorant la 
seva eficàcia per garantir un bon co-
neixement de les llengües oficials que 
possibiliti l’ús del català en els àmbits 
socials, econòmics i culturals.

eN CONseqÜÈNCIa:

- Rebutgem les sentències del Tribunal 
Suprem espanyol contra l’escola catalana 
i les demandes que les han inspirades.

- Fem una crida a continuar reforçant 
el model d’escola catalana i a lluitar 
amb tots els mitjans democràtics per 
no posar en perill la nostra cultura i la 
nostra cohesió social.

- Animem les persones, les entitats i tota 
la comunitat educativa a comprometre’s 
de manera activa en suport d’una escola 
catalana en llengua i en continguts, 
que no separi els infants i joves per 
la seva llengua d’origen i que ajudi a 
construir una societat més cohesionada, 
democràtica i lliure
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