
  INTERVENCIÓ AL PLE DE LA MOCIÓ DE CENSURA (6 d’abril de 2016) 

Respecte a la moció de censura que avui es presenta en aquesta sessió plenària, la CUP 

exposarem els motius que ens han portat a posicionar-nos-hi a favor, i aquells pels quals també 

han fet que no entrem a govern: 

 L’actual equip de govern, amb 6 dels 17 regidors del consistori, està en clara 

minoria. Aquest fet, per sí, no hauria de ser una dificultat sempre i quant el govern 

sigui capaç de formar majories per tirar endavant l’obra de govern. Ara bé, per 

poder negociar, aportar, a partir de quelcom concret hi ha d’haver unes línies clares 

d’actuació plasmades en un Pla d’Actuació de Mandat, cosa que quasi un any 

després encara no existeix més enllà del qui dia passa, any empeny. L'elecció de 

l'alcalde, en 2a volta, en minoria i sense suport majoritari del consistori, o l’aprovació 

del pressupost a la 3a en són clars exemples. 

 Les actuacions matusseres, especialment en les àrees d’hisenda i urbanisme, 

han migrat la confiança de la CUP en la gestió del govern. No fer les coses bé i 

al·legar desconeixement a l’hora de fer-les no ha estat la millor manera de guanyar 

suports. A tall d’exemple, subvencions concedides sense saber si hi ha els diners, 

factures amb informes negatius d’intervenció per no utilitzar els procediments 

estipulats, i no una sola vegada; cessió, per cortesia, -com si la política fos això!- 

d’espais municipals a empreses amb qui, fins on sabem, l’Ajuntament no hi té cap 

relació contractual; un regidor que no es llegeix les al·legacions a projectes 

urbanístics... i un llarg etcètera. 

Davant d’aquesta constatació, i del fet que hi havia més regidors favorables a una moció de 

censura que a l’equip de govern, la CUP vam establir, com a ordre de prioritats, que: 

1. La CUP no entrarà a formar part de cap govern. Amb JxA per les divergències 

ideològiques i de classe. A vegades cal tirar d’hemeroteca, en aquest cas de les 

actes de plens, per adonar-nos que les coses no vénen soles i no passen perquè si. 

Així, en el ple de constitució del consistori, al juny passat, la CUP ja dèiem que, i ho 

llegim literalment, doncs dèiem que "no ens agrada la manera d'entendre la política 

de l'alcaldable de JxA. Fent el que fa per guanyar vots demostra molt poc respecte 

pels seus propis votants. No qüestionem pas la legitimitat dels resultats, i molt 

menys els votants del seu partit; el sentit del vot de les persones és sagrat, només 

faltaria. Però no tindrà la nostra confiança. I no entrem en el terreny personal, sinó 

que és, com dèiem i diem, per la manera d'entendre la política. La nostra manera de 

fer política és posar davant de tot a les persones, a tots els arenyencs. L'alcalde, en 

canvi, s'hi posa a ell mateix. Estem, doncs, a les antípodes”. 



I aprofitarem ara per aclarir allò que ha aixecat tanta polseguera. Al segle XXI el 

concepte d’ideologia i de classe, tot i tenir, sens dubte, una base econòmica i com a 

objectiu el repartiment de la riquesa i de la feina, va molt més enllà. Assumim que 

fem política per fer una transformació social i assolir la llibertat nacional; per la CUP 

això és un motor de lluita i un dels principals motors de la història. Ideologia i classe, 

doncs, per canviar les coses per millorar la vida de totes les persones establint una 

relació no especulativa amb el territori i els seus recursos i cedint o guanyant en 

funció d'on es trobi econòmicament i social cadascú. Per tant, uns conceptes que 

van molt més enllà de la dicotomia burgesia-proletariat on alguns, encara, s’hi 

senten tan còmodes. 

I seguint amb l’ordre de prioritats i sobre la possibilitat d’entrar a govern: 

2. Amb ERC, PSC, CIU i ICV per una qüestió de quantitat, vam optar per no estar en 

un govern excessivament poblat de sigles i ser minoria dins d’un govern en minoria. 

Tot plegat, massa lligadures per dur a terme un projecte rupturista i de transformació 

social com el nostre. L’assemblea de la CUP vam arribar a la conclusió que on 

podrem treballar millor és a l’oposició.  

Resolta la possibilitat d’entrar a govern, la CUP ens vam plantejar quina era la millor opció per 

millorar la situació d’atzucac al consistori, atesa, com hem dit abans, la impossibilitat de constituir 

majories.  

3. Davant del moment històric que viu el país, a 16 mesos d’iniciar el procés 

constituent per la independència, calia treballar per un govern estable i 

independentista a la vila. En aquest sentit, l’opció JxA+ERC era la prioritària. Vam 

reunir-nos, per separat, amb els alcaldables d’ambdós partits. Les converses, com al 

maig, no van fructificar. 

4. Esgotada la primera opció, la CUP vam optar per fer suport a un govern format per 

ERC, PSC, CIU i ICV. Sempre cercant una majoria suficient, o si més no una 

representació major als 6 regidors del govern sortint. Sens dubte, a ningú se li 

escapa que el govern entrant tampoc tindrà majoria, però amb la suma d’un dels 

vots dels tres grups a l’oposició, podran constituir majoria. En altres paraules, més 

estabilitat que esperem que beneficiï el poble d’Arenys. Altra vegada, ens remetrem 

al ple d’inici de legislatura per argumentar aquesta segona opció. Al juny dèiem que 

“preferíem l’Annabel com alcaldessa, i que tenia el nostre suport si aconseguia 

aglutinar un equip per governar.” I és així com finalment ha estat. 

Ja per acabar, així com vam dir al govern sortint al juny, ho direm ara al govern entrant. Per 

principis i pràctica, la CUP no entenem l'oposició com un temps i espai infèrtil i per posar-nos 

d'esquena a l'equip de govern. Ja coneixeu la manera de fer de la CUP. Treballem i 

treballarem pel bé de la vila i ho farem a l’oposició essent tenaços, constructius, proactius i 

amb la mà estesa, però amb el puny tancat i exigents alhora. I participarem amb les altres 

forces polítiques en temes d’interès col·lectiu, però també serem crítics i fiscalitzadors en 

qüestions contràries a l’interès general, al territori i a la nació. Amb la formació del nou 



govern, la CUP esperem guanyar en estabilitat, transparència i operativitat 

institucional. 

I comentem això perquè avui comencem una etapa que serà complicada. La situació social, 

econòmica, territorial, ecològica..., res és millor que fa quatre anys. Ni amb brots verds ni 

vermells la cosa no acaba d’avançar per molts arenyencs. Ara bé, sí que ho és la situació 

nacional. Caldrà estar a l'alçada del procés d'alliberament; caldrà desobeir la legalitat 

espanyola i obeir la voluntat majoritària del poble català. Al capdavall, al consistori continuen 

havent-hi 13 regidors, el 82%, a favor de la independència. Per tant, la garantia per estar 

a l’alçada que la història i el país requereix continua essent-hi i esperem que la política 

local no interfereixi ens els assumptes nacionals. 

Per tot plegat, la CUP votarem a favor de la moció de censura. 

 

 

 


