


Editorial

Submissió entusiasta o còmplice -tant se val- dels gallets. Crueltat  
impassible i inhumana de la cadena de comandament que con-

dueix a Interior, la Moncloa i, més enllà, a les vísceres d'un sistema 
depredador. Un sistema que deixa morir o escombra directament el 
que li fa nosa quan ja no li serveix perquè els menys malbaratin allò 
que els més produeixen. Ja no n’hi havia prou amb les fulles tallants 
de l'acer  coronant  els murs infamants. Calia donar un escarment de 
trets dissuasoris i gasos asfixiants contra els desheretats del sistema, 
els condemnats de la terra que diria Fanon. L'estat guardià d'una Eu-
ropa blindada en el xovinisme del benestar s’afanya a complir el seu 
paper amb eficàcia. Però és inútil. I als que lluitem per una república 
catalana independent com a espai imprescindible per a la construc-
ció del socialisme, d'una societat radicalment democràtica en les tres 
vessants social, política i econòmica, ens han donat, a Ceuta, altre 
argument poderós per voler marxar com més aviat possible d'aquest 
estat i d’ aquest model.
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La llei ha previst l’ampliació 
de vuit a deu dies festius els 

que es podran obrir, i seran els 
ajuntaments els que els triaran, 
adaptant el calendari d’obertura 
a la seva realitat local. En aquest 
sentit  aquests dos dies addicio-
nals han estat ben rebuts pel sec-
tor del comerç, especialment a 
Barcelona ciutat.

Per als comerços, poder obrir el 
diumenge del congrés de telefonia 
mòbil, per exemple, havia estat una 
reivindicació des de l’establiment 
d’aquest congrés. Per contra, el sec-
tor hoteler ha vist frustrades les seves 
aspiracions de la llibertat horària per 
satisfer la demanda dels turisme que 
els visita diàriament.

D’altra banda, la llei estableix una 
limitació horària d’un màxim de dotze 
hores i els dies d’obertura autoritzada. 
També recull que els comerços que es-
tiguin en una zona d’excepcionalitat tu-
rística poden obrir tots els festius inclo-
sos en la petició que ha de realitzar cada 
ajuntament. Aquest és el cas de Blanes, 
on es poden obrir els festius durant gran 
part de l’any.

L’aprovació de la llei al Parlament 
ha estat celebrada per haver aconseguit 
blindar el model del comerç català. Mo-
del que d’altra banda està contraposat a 
l’estatal i especialment al de la Comuni-

tat de Madrid. Aquest darrer, aposta per 
la liberalització d’horaris comercials, 
deixant a l’estacada el petit comerç.

Amb aquesta llei el que s’aconsegueix 
és protegir el petit comerç, aquelles bo-
tigues que no disposen de grans mitjans 
i que abans no tenien ni la possibilitat de 
poder obrir interrompudament per po-
der competir amb gran superfícies que a 
més moltes vegades reben ajudes directa 
o indirectament de les administracions: 
exempcions fiscals per implantar-se al 
municipi, fer els vials per accedir als 
centres comercials o voluntat directa 
d’influenciar el desenvolupament local.

Aprovada la llei d’horaris comercials 

El Parlament blinda el model català, però a 
l’hora de la veritat la sociovergència aposta 
per les grans superfícies

fase de construcció un gran supermercat 
a l’entrada del barri de La Plantera. Tot 
i els arguments contraris per la devasta-
ció que representarà per al comerç i la 
gent que en depèn al barri, el govern de 
Blanes ha tirat pel dret i aprovat la seva 
creació. Una vegada més, excusant-se 
en la creació de llocs de treball, seguei-
xen atacant al petit comerç. Els beneficis 
com sempre aniran a parar allà mateix: 
al sector de l’alimentació  més del 70% 
està en mans de quatre grans empreses. 

Des de la CUP entenem el paper cab-
dal que té el petit comerç, no tan sols per 
l’importància de l’activitat econòmica i 
el seu impacte , sinó perquè afavoreix 
un model de poble en el que creiem. El 
comerç garanteix millor que cap altre 
que els diners que genera contribueixen 
a millorar la precària economia local, 
ajuden a la creació de llocs de treball, 
contribueixen socialment al municipi i 
afavoreixen el consum de productes de 
proximitat, contribuint així al medi am-
bient. Per teixir un comerç fort, produc-
tiu i arrelat al territori cal que el nostre 
ajuntament desenvolupi politiques acti-
ves per afavorir el comerç i el seu paper. 

La nova llei blinda que les de-
cisions sobre el model comercial a 
desenvolupar les triarà el govern ca-
talà. Però aquesta llei no protegeix 
de la mala planificació ni de la mala 
gestió per part dels que governen, 
ni de les males decisions preses a 
Blanes. 

L’anomena’t model català que s’ha 
defensat és un model comercial on la 
botiga del barri, el comerç local té un 

El petit comerç 
té un important paper 

en la cohesió i 
la vida social del nostre 

poble

paper destacat com a eina per a la con-
tinuïtat urbana, afavorint que no quedin 
espais buits, que mantiguin vives les 
nostres viles. El paper del petit comerç 
va més enllà de la seva pròpia activitat 
econòmica, ajuda a que els barris no es 
converteixin en baris dormitori i té un 
paper important en la cohesió i la vida 
social del nostre poble. Només cal veu-
re la resposta de molts establiments que 
col•laboren activament amb les entitats i 
iniciatives locals.

Per això l’aprovació de la llei pot 
semblar una bona noticia per al comerç 
i que sigui Catalunya qui decideixi so-
bre aquest àmbit ho és. Però ens resulta 
paradoxal que els partits majoritaris es 
vantin d’haver salvat el model català i 
després els fets són uns altres. El passat 
12 de febrer la Fundació Barcelona Co-
merç, que agrupa els setze eixos comer-
cials, es reunia amb el president Artur 
Mas i el conseller d’empresa per dema-
nar-li que aturin l’augment de superfície 
de centres comercials (fins als 294.000 
metres quadrats) davant de les informa-
cions que apunten a l’obertura de quatre 
grans superfícies a l’àrea de Barcelona.

Aquest és el model productiu que de-
fensa a la hora de la veritat la sociover-
gència. Aquest és el model català real.

A Blanes, una vegada més s’ha impo-
sat aquest model. Actualment es troba en 

El govern de Blanes  ha 
tirat pel dret i aprovat 

la construcció d’un gran 
supermercat a l’entrada de 

La Plantera
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La proposta impulsada 
per la CUP, aprovada pel 
plenari el passat mes de ju-
liol, demanava que es posés 
en marxa el procés per la 
modificació del ROM per  
tal de fer possible que les en-
titats i ciutadans puguin intervenir directa-
ment als plens, ja sigui formulant preguntes 
per escrit o presentant propostes per tal que 
aquestes siguin debatudes i votades pel con-
sistori amb els mateixos drets d'exposició i 
rèplica que qualsevol grup municipal. Però 
no va ser fins el ple del mes de febrer quan 
es va portar a debat una proposta inicial fruït 
d’un procés opac i hermètic en el que única-
ment hi varen poder participar els grups mu-
nicipals amb representació a l’Ajuntament, 
tot i que la proposta aprovada pel plenari 
el passat mes de juliol demanava explícita-
ment transparència i obertura de mires, per 
tal d’incloure entitats i ciutadans en aquest 
procés des d’un inici per fer-los partícips de 
tot el procés. I això s’ha incomplert per man-
ca de voluntat política. A més s’han obviat 
deliberadament alguns punts importants que 

ROM: cal democratitzar la gestió pública

ELS CIUTADANS SON MERS ESPECTADORS DE LA POSADA EN ESCENA

EL BANC
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El passat mes de juliol es va posar sobre la taula una proposta de la 
CUP per abordar un tema que, certament, ha passat força desaperce-

but per tots els grups municipals que han desfilat pel consistori blanenc, 
legislatura rera legislatura. Es tracta de la modificació del reglament orgà-
nic municipal (ROM), la normativa que regula el funcionament dels plens 
municipals. Malgrat que en les sessions plenàries és on es prenen la gran 
majoria de les decisions que marquen el rumb de la nostra vila, els ciuta-
dans en queden totalment al marge, convertint-los en mers espectadors de 
la posada en escena que realitzen els partits polítics sobre uns punts que 
prèviament han acordat.

A Blanes tot i que el ROM havia patit 
alguna modificació al llarg de la seva his-
tòria, per a millorar o adaptar alguns aspec-
tes, mai cap grup municipal s’havia plantejat 
la necessitat de modificar-lo per a permetre 
que els ciutadans i entitats puguin participar 
realment en els plens.

Per aprofundir en la pràctica de la de-
mocràcia és essencial que la ciutadania i 
entitats puguin portar i defensar propostes 
amb veu pròpia, on puguin ser escoltats i 
que puguin rebatre directament qualsevol 
argumentació contrària a les seves propos-

tes; amb un  tracte d’igualtat de condicions 
que les presentades pels grups municipals 
amb representació al consistori. 

Per això entenem que les propostes ciu-
tadanes o del teixit associatiu s'han de poder 
debatre en el ple sense que hagin de passar 
d’entrada pel sedàs, sovint tendenciós i inte-
ressat, dels partits quan aquests les recullen 
i les assumeixen com a pròpies.

En aquest sentit la CUP hem intentat fer 
un pas endavant en la democratització de la 
gestió pública, un pas necessari, tot i que no 
definitiu, perquè encara queda molt per fer. 

figuraven en el text apro-
vat el mes de juliol, com 
ara la possibilitat de for-
mular preguntes per escrit 
i permetre la fiscalització 
de l’acció de govern per 
part de la ciutadania i el 

dret a rèplica de qualsevol entitat al moment 
d’exposar i defensar una proposta davant el 
consistori. I això és essencial perquè sense 
el  dret a rèplica la participació queda en en-
tredit i perpetua una pràctica de la democrà-
cia arcaica i retrògrada. En tot cas ara s’obre 
un període per presentar al•legacions i bata-
llarem per millorar la proposta i obtenir un 
redactat més ambiciós i útil, que suposi un 
pas endavant real,  i no només de cara a la 
galeria. Motiu pel qual animem a totes les 
entitats i ciutadans a presentar al•legacions 
al redactat inicial per fer-ho possible.

Caldrà seguir treballant per la par-
ticipació ciutadana influint en l’àmbit 
l’institucional per democratitzar la gestió 
pública i des del carrer, promovent inicia-
tives populars que permetin a la ciutadania 
participar i intervenir-hi directament.

Les propostes ciuta-
danes o del teixit associa-
tiu s'han de poder deba-
tre en el ple sense passar 
d’entrada pel sedàs dels 

partits



Tant l'alcalde de Blanes com el 
de Lloret de Mar no van trigar gai-
re en valorar positivament la notícia 
argumentant que d'aquesta manera 
s'alleugerirà la intensitat circulatòria 
entre els dos municipis i que, per 
fi, la segona destinació turística de 
Catalunya (és a dir, Lloret de Mar) 
tindrà un accés directe via autopista.

El que ni el conseller ni els alcal-
des han senyalat és que ABERTIS 
no és cap ONG encoberta, i que pel 
fet d'assumir el cost de la perllon-
gació, a canvi obtindrà una pròrro-
ga de la concessió d'explotació de 

la C-32 de 20 anys més. Autopista 
el cost de la qual ja ha estat amor-
titzat 19 vegades. Ni tampoc que 
ABERTIS, en 4 anys, ha perdut un 
20% de trànsit a l’autopista, però 
segons els tractes que manté amb la 
Generalitat, ABERTIS rep de diner 
públic la diferència entre el trànsit 
previst i el trànsit real. Sense anar 
més lluny l’any passat la Generalitat 
va pagar 56M d'euros a ABERTIS.

Una vegada més la banca sempre 
guanya.                                                                                  

Però la cosa no acaba aquí.
Aquests vuit quilòmetres que en-

C-32: LA PERLLONGACIÓ D'UN MODEL DEVASTADOR
Per una mobilitat respectuosa amb el territori

A            finals de setembre del 2013, Santi Vila, conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, anunciava un acord amb ABERTIS se-

gons el qual l’empresa es farà càrrec del cost (valorat inicial-
ment en uns 65 milions d’euros) de la perllongació de la C-32 
fins a Lloret de Mar. Les obres tenen una data límit: el 2016.

hem de repensar el model turístic que 
volem i actuar en conseqüència, no 
s'hi val a dir una cosa i fer l'altra. No 
es pot dir que volem deixar d'oferir 
només sol i platja i el que fomentem 
és precisament tot el contrari: l'accés 
massiu de vehicles a la nostra vila, 
on preval per sobre de tot la quantitat 
concentrada en uns mesos de l’any. 

Existeix però alguna manera 
de solucionar l'evident problema 
de mobilitat entre Blanes i Lloret? 
Doncs sí. Hi ha possibles alterna-
tives com el projecte de carril bus 
Blanes-Lloret, valorat en uns 30M 
d'euros a pagar per la Generalitat, 
o el desdoblament de la GI-682.

El nostre territori no és una 
casella del joc del Monopoly o 
uns fan negoci amb l'excusa 
d'estar solucionant-nos la vida. 
No volguem reproduir models 
de mobilitat obsolets ni triar 
l'opció més ràpida i fàcil sen-
se abans haver-ne valorat les 
conseqüències. Només ho acon-
seguirem si respectem el terri-
tori i busquem entre tots res-
postes sòlides i a llarg termini.

llaçarien el tram inacabat de la ro-
tonda del Vilar fins a Fenals no són 
la solució als nostres problemes de 
mobilitat. Els usuaris de Blanes o de 
Lloret que es vulguin desplaçar al 
municipi del costat no faran 15 quilò-
metres en comptes de 5. I pel que fa a 
facilitar l'accés de grans quantitats de 
vehicles durant la temporada, recor-
dar que estarem allà mateix, ja que 
l'efecte coll d'ampolla és multipli-
carà a l'alçada de l'entrada de Lloret, 
on de dos carrils es passa a un. Això 
sí, ABERTIS ja haurà fet negoci i el 
territori haurà patit una agressió més 
amb una infraestructura que travessa 
un dels pocs paratges naturals dels 
que gaudim blanencs i lloretencs.

A més,  aquest projecte de mobili-
tat resulta incoherent amb un model 
turístic quantitativament assumible, 
esglaonat  i diversificat en funció 
d’una oferta variada i de qualitat. Si 

Aquest projecte
no ofereix solució als 

nostres problemes
 de mobilitat
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L’Assemblea Nacional Ca-
talana ha jugat un paper 
molt important en els 
tres últims anys per 
canalitzar i estruc-
turar la mobilització 
social sobiranista 
com a instrument 
d’organització, mo-
bilització i pedagogia 
social independentis-
ta per al poble català. 
Un instrument perfectible 
que hem de cuidar i millorar, 
amatents  per tal que el seu engra-
natge, a nivell local, comarcal i nacional 
funcioni de manera eficaç  sense oblidar 
en cap moment cap a on volem anar: 
la constitució d’un nou espai territorial 
i polític independent que possibiliti la 
construcció d’una societat més justa, 
democràtica i solidària.

Però l’ANC no està per sobre de 
les tensions socials que s’agiten al si 
de tota lluita per l’autodeterminació i la 
independència d’un poble. Constatar la 
realitat és la millor manera d’abordar les 
conseqüències que se’n derivin. 

En la seva definició i en la Decla-
ració de la Conferència Nacional per 
l’Estat Propi de 30 d’abril de 2011,  

l’Assemblea Nacional Catala-
na expressava de manera 

clara en els seus acords 
la seva identificació 
com a moviment ba-
sat en la democràcia 
de base de caràcter 
transversal,  assem-
bleari i participatiu, 
així com la seva vo-

luntat de treballar per 
a obtenir un suport so-

cial majoritari i  definir els 
principis d’organització d’un 

Estat que permeti aconseguir un fu-
tur més pròsper, just, democràtic i parti-
cipatiu, d’acord amb les aspiracions del 
poble català.

Participació, assemblees, demo-
cràcia de base, justícia, majoria social, 
transversalitat... molts conceptes que 
es poden entendre com a recursos pu-
rament retòrics per omplir manifestos o 
com a mètodes per exercir i objectius 
pels quals paga la pena lluitar. Algunes 
reflexions al respecte:

Democràcia en el seu sentit més 
genuí: exercici de la sobirania del 

poble
Si volem lluitar per una democràcia 

des de les arrels (radical) i participa-

Pensar la independència, pensar un altre model de país

El poble català viu un moment transcendental i esperançador de la 
seva història. És el fruit de les lluites de resistència de les últimes dè-

cades – molt sovint silenciades, ignorades i reprimides – que van quallar 
en el moviment de les consultes i altres mobilitzacions populars en mig 
d’una etapa convulsa de crisi social, política i econòmica.  

PER UNA VERITABLE DEMOCRÀCIA SOCIAL, 
POLÍTICA I ECONÒMICA EN UNA REPÚBLICA 

CATALANA INDEPENDENT

tiva, cal que aprenem i comencem a 
practicar-la des de les pròpies assem-
blees territorials. Un grup més o menys 
ampli de gent força honesta i benin-
tencionada pot activar tots els mitjans 
al seu abast per eixamplar de manera 
inclusiva la seva base social; pot activar 
el debat amb esperit crític i a la vega-
da constructiu i compromès; pot activar 
la intel•ligència col•lectiva per resoldre 
problemes i crear alternatives. Aquestes 
seran les millors eines  per evitar el tre-
ball mecànic, l’assumpció acrítica de di-
rectrius i les visions personalistes i fins i 
tot patrimonialistes que moltes vegades 
posen el perill un projecte col•lectiu.

Majoria social: com aconseguir-la?
Tothom som plenament conscients 

que els objectius pels quals lluitem tan 
sols seran possibles i realitzables si 
aconseguim convèncer de la seva jus-
tícia i viabilitat a una majoria social del 
nostre poble. És evident, per tant, la 
necessitat d’estendre el missatge inde-
pendentista a tots els sectors populars 
lligant-lo a la realitat i necessitats que 
es viuen en els nostres pobles i barris. I 
això no es fa tan sols  amb campanyes 
per molt ben estructurades que estiguin 
des del punt de vista formal i funcional. 
Serà el treball de base i la identificació 
amb les necessitats i interessos del po-
ble treballador i d’aquests sectors més 
desfavorits, allò que farà que es posicio-
nin a favor de la independència. 

Transversalitat no pot ser sinònim 
de mordassa

Treballem, doncs, per la indepen-
dència. Però, se’ns  pot demanar que  
ho fem encotillats, en virtut de la trans-
versalitat, en un argumentari que no 
contempli la possibilitat de la crítica al 
model neoliberal de la gran burgesia 
catalana? Hem de silenciar la crítica a 

l’actuació de la conselleria d’interior a 
Panrico, o les greus deficiències que 
s’estan produint en la sanitat degut a les 
retallades impulsades pel senyor Mas i 
companyia, o les rebaixes permanents 
en educació i despeses socials...?

Una transversalitat que demana si-
lenciar i ometre  els  conflictes de classe 
beneficia únicament a les classes so-
cials conservadores. I a més perjudica 
la possible incorporació a l’espai inde-
pendentista d’aquests sectors populars 
reticents o desconfiats sobre allò que la 
independència els hi pot oferir:  es a dir, 
l’oportunitat d’un nou espai on la lluita 
per la justícia i la igualtat de drets tin-
drà un nou impuls amb un estat català 
independent; i això únicament serà pos-
sible si aconseguim una hegemonia del 
discurs que defensa una veritable de-
mocràcia social, política i econòmica en 
el nou model d’estat. Silenciar aquesta 
evidència no els aproparà més a l’espai 
independentista, ans al contrari.

La transversalitat  dins del projec-
te independentista ha de ser un espai 
dinàmic amb diversitat de discursos que 
coincideixen en el procés cap a un ob-
jectiu genèric que ens és comú, la in-
dependència,  però en el qual cadascú 
ha de tenir llibertat per a exposar el seu 
model i treballar-hi pera aconseguir-
lo. Si no és així, estarem parlant d’una 
transversalitat mordassa. I precisament 
les mordasses és el que ens volem treu-
re de sobre. 

Per tot això és imprescindible que en 
la nostra lluita per una república cata-
lana independent  que hauria de sorgir 
del referèndum d’autodeterminació, co-
mencem a debatre i aportar idees sobre 
el model de societat que volem i que 
s’haurà de concretar mitjançant un ve-
ritable procés constituent.
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- Quin paper juga el 
debat sobre els Països 
Catalans en un moment 
com l’actual, en que la 
mobilització de la so-
cietat civil organitzada 
ha forçat un gir polític  
i ha obert un camí  on 
es planteja la possibili-
tat d’una consulta on es 
pugui votar per la independència de 
Catalunya?

- El gran drama de tot el procés 
és que els Països Catalans no estan 
entrant en l'equació del procés. Cal, 
per tant, que aquells que hi creiem 
els fem entrar. Ara bé, això només 
passa per fer-los atractius per a cata-

La construcció dels Països Catalans

En el seu llibre recentment editat No tots els mals vénen d’Almansa, en 
Toni Rico i Garcia (Alacant, 1979), aborda la construcció dels Paï-

sos Catalans amb un esperit obert, crític i autocrític. I ho fa per aportar 
eines als defensors del projecte i mantenir viu el debat precisament en 
uns moments en què el creixent sentiment independentista i nacionalis-
ta als diferents territoris, ens situa individual i col•lectivament davant 
l’interrogant sobre quin és el país que volem i com serem capaços de 
construir-lo. 

Després de la presentació del  llibre a Blanes en Toni Rico, historiador 
i actualment professor de secundària i batxillerat a Girona, ens respon 
algunes preguntes per a Borinot, amb la brevetat a que l’espai ens obli-
ga, però amb la claredat que caracteritza el seu discurs.

lans, valencians o ma-
llorquins. És evident 
que els Països Cata-
lans no apareixeran 
en cap pregunta ni res 
semblant, però tenim 
l'obligació d'evitar que 
el procés català acabe 
tancant la porta a la 
construcció dels Paï-

sos Catalans. Contràriament, aquest 
procés ha de ser l'inici de la construc-
ció nacional de Salses a Guardamar 
i de Fraga a Maó i no la "puntilla" 
com alguns voldrien.

- Quina vigència i utilitat tenen 
els Països Catalans com a projecte 
polític. De fet en el teu llibre pro-

poses que caldria replantejar-ho. 
Quin paper creus hauria de jugar la 
CUP i l'esquerra independentistat? 

- L'esquerra independentista té 
una responsabilitat molt gran res-
pecte els Països Catalans perquè 
som l'única cultura política que els 
ha defensat les darreres dècades, des 
del final de la dictadura a l'actualitat. 
Per tant hem de ser els encarregats 
de posar-los sobre la taula en el de-
bat polític del procés. Però no fer-
ho com un problema sinó com una 
solució. Aquí és on entra la idea de 
"nació útil". Una idea que ha de de-
fugir d'essencialismes lingüístics o 
culturals i fonamentar la defensa de 
la nació, dels Països Catalans, com 
a la proposta més pragmàtica en la 
defensa dels interessos de les classes 
populars, d'aquells que pateixen la 
"crisi", les retallades, etc.

- Parles de conceptes com terri-
torialitat, ritmes, federalisme, nació 
útil,  etc, tot remarcant la impor-
tància de la diversitat i el pluralis-
me per construir qualsevol projecte 
polític. 

- Els Països Catalans, com les di-
ferents societats i individus que els 
conformen, són plurals. No hi ha 
una sola identitat sinó múltiples. La 
identitat nacional, col•lectiva, indi-
vidual, de gènere o de classe està 
en perpètua construcció i canvi. Sí 
això és així, cal que es reflectisca 
també en el model de nació que 
proposem: plural, diversa, federal i 
sobretot democràtica, entenent per 
això darrer com a radicalment de-
mocràtica. En el segle XXI, la idea 
de nació no pot fonamentar-se en 
historietes de reis, banderes o he-
rois nacionals sinó que s'ha de basar 
en les persones que la conformen i 
la defensa dels seus interessos. 

CAL VISUALITZAR ELS PAÏSOS 
CATALANS COM UNA NACIÓ ÚTIL, COM UNA 

SOLUCIÓ  I  NO  COM  UN  PROBLEMA
Borinot entrevista a  Antoni Rico
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ni declaracions de polítics, ni comuni-
cats per llegir en finalitzar, només una 
expressió individual i col•lectiva que 
el que volia era canviar les coses mit-
jançant dues eines principals: el diàleg 
social i les dinàmiques populars.

Les reivindicacions d’aquest teixit 
social són el final de la dispersió dels 
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Europa assumeix l’agenda política de l’extrema dreta

L’experiència històrica ens ensenya que el 
feixisme, com sistema de dominació de classe 
del capitalisme, no es manifesta de forma evi-
dent mentre els interessos capitalistes controlen 
i determinen les seves polítiques a través de les 
democràcies formals. Però això no impedeix que 
les ideologies ultradretanes de tarannà populista 
puguin romandre aletargades en un perfil baix 
d’activitat amb el beneplàcit o la complicitat del 
sistema. I quan l’anomenat estat del benestar fa 
figa; quan les crisis econòmica, política, social, 
institucional i ideològica torpedinen en la mateixa 
línia de flotació aquest sistema de democràcia 
cosmètica i posen al descobert les seves misè-
ries; quan les retallades dels drets conquerits pel 

poble treballador durant molts anys de lluita  se’n van en orris, esclaten els conflictes 
de classe i el capitalisme recorre obertament a les opcions de força en totes les seves 
variants: és l’hora de treure al carrer i enfortir les organitzacions ultradretanes de caire 
populista; com a intimidació i avís; però també  com a bala en la recambra per si venen 
maldades...

El seu discurs és racista, xenòfob i sexista; utilitzen la immigració com a boc expiatori 
sobre el que carregar les culpes i frustracions que genera la fallida del sistema i el deterio-
rament de les condicions de vida. I dissortadament poden atraure sectors populars  desin-
formats i desconcertats davant una situació de creixent precarietat que no ofereix sortides. 

No és d’estranyar, doncs, que l'extrema dreta, ja sigui en un format neonazi i “an-
tisistema”, o més populista per atraure al ciutadà comú,  participi en diversos governs 
europeus, tingui presència parlamentària a la meitat dels països de la UE i estigui impo-
sant als partits tradicionals del sistema la seva agenda política impregnada de xenofò-
bia, por i obsessió per la seguretat. Davant tot això, la construcció de la unitat popular 
és, també, un repte i una necessitat per a l’Europa que volem: l’Europa dels pobles.

Els esdeveniments a Ucraïna, on les lluites entre sectors diversos de l’oligarquia i 
els interessos d’occident i de Rúsia amenacen amb desembocar en un enfronta-

ment civil i una crisi internacional d’imprevisibles conseqüències, ha tornat a posar 
en primer pla els perills de feixistització al continent europeu. Estats Units i Eu-
ropa han donat suport obertament a partits neonazis com UDAR, dirigit per Vitali 

Klitschko mentre els “demòcrates” pro europeus 
ucraïnesos destrossen les seus del partit comu-
nista  i clamen per la seva il•legalització. Pot 
influir el procés ucraïnès en l’enfortiment de les 
tendències ultradretanes a l’Europa Occidental?  

La lluita pels drets humans a Euskal Herria

GOTA  A  GOTA  TOTS  SOM  MAR

A les sis de la tarda, Bilbo es va om-
plir de gent de totes les edats per par-
ticipar de la manifestació silenciosa 
convocada per l’esquerra abertzale i el 
PNV, després de la il•legalització de la 
convocada pel col•lectiu Tantaz Tanta, 
duta a terme pel jutge Velasco a petició 
de les associacions de víctimes del te-
rrorisme: AVT, Dignidad y Justicia i 
Plataforma de Apoyo a las Víctimas 
del Terrorismo.

La iniciativa social Tantaz Tanta 
va sorgir després de la il•legalització, 
el mes de setembre passat, d’Herrira, 
associació que lluita en favor dels 
drets dels presos polítics bascos i 
per denunciar les males pràctiques 
penitenciàries del Govern espanyol. 
Així, va ser creada per organitzar i 
promocionar un gran mar pels drets 
humans, la resolució i la pau, que te-
nia com a objectiu la manifestació de 
l’11 de gener a Bilbao amb el lema: 
“Tantaz tanta itsasoa gara” (Gota a 
gota tots som mar).

Aquesta manifestació volia ac-
tivar una onada d’energia positiva 
al procés i fer inviable la postura 
destructiva dels governs francès i 
espanyol. Es pretenia la major ocu-
pació d’espai públic de la història 
recent d’Euskal Herria, una ocupa-
ció composta per desenes de milers 
de persones (gotes), sense pancartes 

La mobilització convocada per Tantaz Tanta l’11 de gener volia ser clau per 
canviar les coses a Euskal Herria. La seva il•legalització va fer que el PNV 

i l’esquerra abertzale s’unissin, cosa que feia molt que no passava, en favor de la 
pau al País Basc amb la convocatòria d’una manifestació silenciosa. La voluntat 
per canviar el rumb va fer sortir al carrer milers de persones amb el lema “Giza 
eskubideak, konponbidea, bakea” (Drets humans, acord/solució i pau”).

Un aspecte de la històrica manifestació de l’11 de 
gener a Bilbo que va congregar mes de 130.000 per-
sones pels drets humans, la solució del conflicte i 
la pau.
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presos, l’alliberament dels presos i pre-
ses malalts i l’aplicació de la sentència 
del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Una iniciativa social que el que pre-
tén és el compliment dels drets humans, 

la resolució i la pau no pot ser callada 
per cap jutge ni polític ni víctima. Cal 
mirar al futur, i el primer pas és tancar 
les ferides del conflicte i pal•liar el pati-
ment acumulat. 

“Somos gotas que venimos de mil fuentes. De regata chocamos con 
distintas piedras, tomamos afluentes diversos, recorrimos cada cual 
sus alamedas. Pero ahora, hoy, sumamos nuestra diversidad para 
desembocar en un mar común, porque creemos que el momento his-
tórico así lo exige”

(Paràgraf extret del manifest de Tantaz Tanta).
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La negativa de les institucions espanyoles a adequar la legalitat a la 
reivindicació d’autodeterminació i llibertat demostren que la tercera 

via, la de l’encaix del procés amb el marc legal espanyol és una via morta 
i no pot servir d’excusa per impedir que decidim lliurement el nostre fu-
tur polític. Alhora, determinats sectors lligats al tradicional “ara no toca” 
rebutgen vincular el procés sobiranista a Catalunya amb un procés que 
permeti ni tan sols debatre al voltant del model polític, econòmic, social 
i cultural que hauria de tenir el possible estat independent que en sorgís. 

Des de la CUP pensem que només a través de la mobilització popular, amb 
l’activació i la plena implicació de la societat civil serà possible avançar en 
un procés que si és tutelat per les elits pot portar a una nova transició i un 
nou “No era això”, però que si és protagonitzat pel nostre poble, aleshores 
tot és possible: el referèndum, la independència i també els Països Cata-
lans.
Per canviar-ho tot.

CAMPANYA PEL TRIPLE SÍ


