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NOTA DE PREMSA:
LA CUP QUE VA IMPULSAR LES CONSULTES POPULARS I LES
MUNICIPALITZACIONS ANIRÀ AMB PRIMÀRIES ARENYS DE MUNT.
L’assemblea de la CUP d’Arenys de Munt, que va impulsar la Consulta
d’independència del 2009 i les municipalitzacions al 2011, ha decidit unànimement no
presentar-se a les properes eleccions municipals i incorporar-se al procés de
primàries a Arenys de Munt, que es realitza dins de Primàries Catalunya.
Des de la CUP d’Arenys de Munt considerem que hem d’aprofitar el gran potencial del
moviment popular en defensa del dret a l’autodeterminació i totes les oportunitats que tinguem
per plantar cara a la situació de precarietat a la que ens condemnen els límits autonòmics i a tot
allò que representa el règim del 78 –una monarquia corrupta, una oligarquia centralista i
negadora de drets i una maquinària repressiva venjativa i disposada a tot per defensar, per
sobre de tot, i en contra de tot, la unitat del Regne d’Espanya–.
En aquest sentit, des de la CUP d’Arenys de Munt volem destacar l’èxit popular de l’1 d’octubre
i les vagues generals posteriors, que van representar indubtablement l’exercici de sobirania i de
desobediència popular i institucional més massiu i col·lectiu que s’ha produït al sud d’Europa.
Un exercici que va ser possible gràcies a un gran i divers ventall d’actors polítics, socials i
ciutadans que defensem que hem de ser la gent els que decidim el model de societat en la que
volem viure i és amb aquesta gent amb qui volem seguir treballant i teixint aliances.
Ara, a Arenys de Munt, el moviment social qui representa més clarament aquest nou de model
de societat està implicat amb les Primàries a Arenys de Munt per aconseguir una llista
municipal oberta, transversal i única per materialitzar la República Catalana.
Només de la mà d’un poble conscient, sobirà, organitzat i amb una acció política que comenci al
carrer i arribi a les institucions, i no a la inversa, podrem trencar amb Espanya i avançar cap a la
independència.
Creiem que s’ha de superar la desorientació, el partidisme, les picabaralles i la desunió que
hem vist entre ERC, el PdCAT i la CUP a nivell nacional. L’única forma democràtica
d’aconseguir que els partits del 155 (Socialistes, PP i C’s) quedin relegats a una minoria
irrellevant contra Catalunya i els catalans, és que tots treballem conjuntament en una llista
unitària i oberta a tota la ciutadania que aglutini tots els vots independentistes i republicans de
l’1OCT, del 21D o, fins i tot, del 9N. Només amb tots aquells vots aconseguirem el nostre
objectiu. Hem de sobrepassar les divisions i els enfrontaments dels partits polítics catalans que
busquen la defensa dels seus propis interessos, malgrat el dany que ens causen a tots els
catalans.
Com a CUP som conscients d’aquesta realitat i hem decidit que la nostra proposta de treball a
Arenys de Munt ha de prioritzar el treball dels nostres veïns per transformar les institucions, així
com hem de recolzar les lluites socials i ciutadanes que es produeixen al nostre poble.
Hem d’implementar la Republicà Catalana. Hem de respectar el mandat del referèndum
d’independència del primer d’octubre. Hem fer costat, com sempre hem fet, a totes les lluites
que estan lliurant els ciutadans i ciutadanes. I ara, a Arenys de Munt, com en molts altres
municipis, per les municipals, només hi ha una lluita veritablement transformadora: Primàries
Catalunya.

Nosaltres hi participarem activament, donant idees, realitzant propostes de
transformació al nostre poble i al país i aportant candidats a les primàries.
Convidem a tots els independentistes i demòcrates a donar suport a Primàries
Catalunya i al canvi que estan impulsant. Com vam fer amb la Consulta del 13S: SOM
POBLE ORGANITZAT.
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