Comunicat públic

CUP: Proposta de govern de concentració
Mitjançant aquest comunicat públic la CUP d'Arenys de Mar posem en coneixement dels vilatans
la proposta per fer un govern de concentració de majoria republicana al nostre ajuntament.
Els darrers dies hem pogut comprovar com l'Estat espanyol segueix utilitzant tots els
mecanismes que té al seu abast, legals i il·legals, per reprimir la construcció de la República
Catalana. Empresonaments injustos, manipulació informativa, incitació a l'odi i la fractura social a
Catalunya, detencions arbitràries, etc, etc, etc..; aquestes són les eines que utilitza l'Estat
espanyol. Totes, menys la política.
Per contra, les nostres eines són la resistència no violenta per combatre la repressió, la
internacionalització del conflicte per tornar a les vies polítiques i la construcció de la República.
I per fer república tenim clar que, amb una Generalitat tan intervinguda i debilitada, els
ajuntaments tenen un paper clau. L'estat espanyol ho sap i, per tant, la repressió tard o d'hora
arribarà a les institucions municipals.
És per això que cal reforçar el govern d'Arenys de Mar perquè sigui un govern amb majoria
republicana àmplia preparat per plantar cara al més que probable embat de l'estat espanyol
vers els ajuntaments. Un govern, per tant, amb més de 9 regidors i sense la participació de
partits que donen suport a l'aplicació de l'article 155, com passa actualment amb el PSC a
govern.
Per aquests motius, la CUP hem pres la iniciativa i la setmana passada vam emprendre
converses amb els grups municipals implicats. O sigui, el PSC i els partits polítics ERC i
PdeCAT (en el cas d'Arenys, JxA) pel fet que ambdós sumen majoria republicana al consistori i
el 27 d'octubre van fer suport a la declaració de la República Catalana, juntament amb la
CUP i Demòcrates per Catalunya.
Tot seguit exposem cronològicament el resum de les trobades amb els diferents partits:
Dimarts 3/4/18, 18:00
Ens reunim amb els dos regidors del PSC, Ramon Vinyes i Jordi Muñiz. Els traslladem els
motius pels quals volem que el PSC deixi de formar part del govern d'Arenys de Mar. Els hi
preguntem si, tenint en compte el suport que està donant el PSC a l'actuació repressiva de
l'estat, s'han plantejat deixar la militància. En cas que ho fessin, la CUP no tenim cap
inconvenient que continuïn a govern com a regidors no-adscrits.
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Ens responen dient que no tenen intenció de deixar la militància i que si l'alcaldessa considera
que han de marxar del govern ho acceptaran.
Divendres 6/4/18, 18:00
Ens reunim amb l'alcaldessa Annabel Moreno i la regidora Laia Martín, d'ERC.
La CUP els traslladem la proposta de fer un govern de concentració de, com a mínim, els
partits que vam votar a favor de la proclamació de la República, o sigui, ERC, PdeCAT (JxA) i
CUP.
ERC ens pregunten què ha canviat des del desembre, quan CUP i ERC ja vam parlar de la
presència del PSC al govern i que la CUP vam demanar que no els expulsessin.
La CUP responem que això no és cert. En aquells moments vam dir a ERC que no faríem
pressió perquè els expulsessin, que és un matís prou important. Que hi havia marge de temps
per veure si el PSC rectificava el seu paper al parlament o renunciaven a la seva militància.
ERC diu que malgrat els pesa molt tenir a govern el PSC, pot més la incapacitat d'entendre's
amb JxA. I ens recorden que JxA té 2 regidors imputats per prevaricació.
La CUP traslladem la possibilitat que al govern de concentració no caldria que entressin tots els
regidors de JxA.
ERC no es veuen treballant amb cap regidor de JxA. Ens proposen fer fora el PSC a canvi que
entrem la CUP a govern.
La CUP insistim que el nostre objectiu és que Arenys de Mar tingui un govern fort, de
concentració, davant l'excepcionalitat del moment i dels que vindran. Només amb l'entrada de
la CUP, seguiria essent un govern sense majoria.

Divendres 6/4/18, 19:00 i dissabte 7/4/18, 14:00
Ens reunim amb Viviana Pérez i Estanis Fors de JxA, la marca local que té militants del
PDeCAT.
La CUP els exposem la mateixa proposta de govern de concentració i els traslladem la resposta
que hem obtingut d'ERC.
JxA responen que a aquestes alçades de la legislatura i a 1 any de les eleccions no és un afer
prioritari. Consideren que, havent estat expulsats del govern amb la moció de censura el 2016,
ja han sigut prou generosos facilitant la governabilitat amb l'aprovació de pressupostos i altres
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temes importants com les Clarisses. Que la responsabilitat de la solució ha de ser de
l’alcaldessa.
Entrevistes a Ràdio Arenys al Tribuna de diumenge 8/4/18:
Estanis Fors: com a novetat respecte a les trobades anteriors, anuncia que si fos necessari per
la gravetat de la situació del país, que estan disposats a oferir algun regidor per reforçar el
govern. Viviana Pérez parla en la mateixa línia que Estanis Fors.
Ramon Vinyes: considera que la CUP anem de farol fent una proposta que sabem que ni ERC
ni JxA acceptaran i que no pensem en el poble, només en el país.
David Caldeira: la CUP hem fet una proposta que considerem necessària per la situació actual
del país, ja que la República actualment se sustenta en els municipis, i que requereix alçada de
mires per superar diferències.
Insisteix que el contingut de la proposta ja ve de lluny. El juny de 2015, just passades les
eleccions, la CUP ja va dir que estàvem disposats a formar part d'un govern de concentració si la
situació del país ho demanava. Durant les converses prèvies a la moció de censura del 2016 ja
vam dir que, donada la correlació de forces dels diferents partits, el govern fort que es mereixia
Arenys era el de JxA i ERC, i que la seva incapacitat per treballar junts només deixava
opcions de governs dèbils.
Annabel Moreno: insisteix a dir que la CUP vam demanar que no fessin fora el PSC del govern,
cosa que, com ja hem explicat, és fals. Diu que posar ordre a un govern de concentració amb 14
regidors, a 1 any de les eleccions, seria molt complicat, i recorda que JxA té 2 regidors
imputats per prevaricació. Davant la possibilitat que aquests dos regidors no en formessin part,
diu que seria qüestió de tornar-ne a parlar.
En aquest punt de les converses, volem puntualitzar que:
La CUP d'Arenys de Mar no posem el país per davant de la vila. Simplement, pensem que són
dos àmbits que no es poden separar. El que passa al país afecta el dia a dia arenyenc i el que
fem a Arenys, juntament amb la resta de 950 municipis, configura com és el país.
La CUP tornem a fer la proposta de govern de concentració conscients de les barreres que
separen els dos patits majoritaris, JxA i ERC, però amb el convenciment que és absolutament
necessari fer aquest pas tenint en compte la feblesa del govern actual d'Arenys en l'àmbit de la
construcció de la República. Demanem alçada de mires, generositat i confiança. No podem
acceptar que les diferències personals passin per davant els interessos majoritaris de país.
Només queda un any de legislatura, sí. Però algú es pensa que d'aquí un any estarem igual
que ara? És clar que no! Res ens fa pensar que la repressió de l’estat s’aturi davant del conflicte
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polític i democràtic que estem vivint. És per això que cal que tots posem el millor de nosaltres
mateixos per avançar en la implementació de la República.
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