
LA CUP A L'AJUNTAMENT; SIS MESOS DESPRÉS.

Al poble de Mèxic, i a tots els pobles i governs del món: sostre, terra, treball, pa, salut, educació,  

independència, democràcia i llibertat. Aquestes són, avui, les nostres exigències.

Manifest Zapatista a Nahuatl.

Pocs  dies  abans  de  la  redacció  d'aquest  article,  la  CUP Manlleu  donàvem suport  a  la 

proposta  d'Impost sobre els  Béns Immobles -IBI- que l'equip de govern presentava per la  seva 

aprovació  al  darrer  ple  municipal  celebrat  el  passat  27  d'octubre.  De fet,  va  ser  una  proposta 

acordada entre el govern i la CUP, amb la intenció d'aplicar un mínim de progressivitat, equitat i 

criteri redistributiu en la recaptació d'aquest impost. Més enllà dels increments impositius als usos 

industrials, comercials i d'oficines amb major valor cadastral, ens mostrem especialment satisfets 

pel  compromís  adoptat  per  part  de  l'equip  de  govern d'aplicar,  a  partir  de  l'any  que  ve,  una 

subvenció de l'IBI d'entre el 25% i el 50% a totes aquelles famílies en situació de risc de pobresa. 

Aquesta va ser una de les exigències de la CUP durant les negociacions, i som conscients que la 

mesura és del tot insuficient davant la catàstrofe produïda per l'esclat de l'estafa immobiliària, però 

alhora pensem que és un primer pas en la direcció que l'Ajuntament hauria de seguir en matèria 

d'habitatge, que no és altra que la de garantir, en el país dels noranta desnonaments diaris, i la ciutat 

dels mil tres-cents pisos buits, un sostre per a tothom.

Però no tot han estat satisfaccions i bones notícies en aquest primer mig any d'experiència 

institucional; malauradament  a  l'Ajuntament  ens  hem  trobat  amb  una  maquinària  legalista  i 

burocràtica,  a  on  els  polítics  han  cedit  als  tècnics  decisions  polítiques  que  requereixen  un 

posicionament més enllà de la tecnocràcia actual, fet que evidencia la nula voluntat d'aplicar canvis 

profunds  i  de  rellevància  política  a  Manlleu.  Podem  parlar  del  Pla  d'Ordenació  Urbanística 

Municipal  -POUM-,  suspès  a  hores  d'ara  per  un  error  tècnic  comès  en  el  moment  de  la  seva 

redacció, i que es vol solventar amb un simple tràmit burocràtic. Des de la CUP en fem una altra 

lectura: cal aprofitar aquest error per revisar el POUM aprovat el 2008 en un context de creixement 

irracional, per entrar-hi a fons i plantejar una alternativa que posi la  terra del nostre municipi al 

servei de la seva gent, i no al de l'especulació urbanística. 

Una altra qüestió cabdal i que cal combatre amb totes les forces és l'atur. Recordem que 

l'índex manlleuenc, al voltant d'un 21%, està molt per sobre de la mitjana osonenca i catalana. En 

aquest sentit, la nostra aposta és clara: cal anar més enllà de l'actual model d'ocupació, construir un 

marc laboral amb eines alternatives al capitalisme, i evidentment no donar-nos per satisfets amb els 

plans d'ocupació temporal que ens puguin caure a sobre des d'altres institucions, tal  i  com està 

passant actualment al consistori.  En l'actual context de precaritizació del mercat laboral -que per 



cert,  colpeja  de  forma  més  devastadora  a  les  dones,  per  aquest  motiu  defensem  també  el 

desenvolupament  de  polítiques  municipals  obertament  feministes-,  la  CUP no  reconeixem  la 

suposada "recuperació econòmica" basada en la temporalitat i la inestabilitat laboral per una banda, 

i la patriomonialització privada de la producció col·lectiva per l'altra. La nostra batalla passa pel 

foment d'un  treball  just i digne per a tothom, lliure d'explotacions i precaritzacions, i en la línia 

d'una economia social i solidària en la qual el benefici col·lectiu d'una majoria, estigui per sobre del 

benefici privat d'uns pocs. Entenem que aquest, és l'únic camí per tal de garantir el  pa a la classe 

treballadora manlleuenca en el seu conjunt, i evitar unes xifres esgarrifoses com les que es recullen 

en la memòria de serveis socials de 2013 -darrera actualització-, on es constata que entre mil i mil 

cinc-centes persones de la ciutat van haver de fer ús del banc d'aliments per falta de recursos.

Manlleu també ha patit les brutals retallades portades a terme els darrers anys en  salut i 

educació -cinc mil tres-cents milions d'euros des del 2010-. En aquesta conjuntura, hem vist com 

l'Hospital Sant Jaume perdia competències progressivament en favor del model sanitari público-

privat  i  centralitzat  de  Vic,  així  com també  hem hagut  de  construir  un  nou  Institut  a  cop  de 

barracons, mentre la Generalitat concedia subvencions ben sucoses a escoles de l'Opus. És cert que 

les competències municipals en els àmbits sanitari i educatiu són ben minses, però això no treu que 

la responsabilitat  d'un Ajuntament sigui la d'estar a l'alçada,  i  barallar-se amb els Departaments 

corresponents per tal d'exigir, per exemple, uns equipaments dignes per a l'educació pública, i un 

servei d'urgències per al nostre Hospital, qüestió imprescindible en una ciutat amb més de vint mil 

habitants. Si hi ha voluntat per part de l'equip de govern d'explorar aquestes vies -cosa que fins ara 

no se'ns ha manifestat- podem assegurar que serem els primers en estar al seu costat.

Sens  dubte,  la  greu  situació  que  avui  tenim  en  l'àmbit  sanitari  i  educatiu,  també  és 

conseqüència de la dinàmica privatitzadora que està engolint el nostre petit país, i que es resumeix 

en malvendre serveis públics que funcionen al capital privat, per tal que aquest expandeixi el seu 

negoci, i augmenti el seu benefici privat. Doncs bé, durant aquests sis mesos a l'Ajuntament hem 

pogut  comprovar  que  l'actual  equip  de  govern  no  s'escapa  d'aquesta  dinàmica  privatitzadora, 

particularment amb la venta del servei d'internet social “ManlleuConnecta”, aprovada en la foscor 

d'una Junta de Govern -en la qual no es reprodueix la representativitat política del ple; si el govern 

no té majoria, tampoc l'hauria de tenir a les juntes-, desenvolupant una política de fets consumats, i 

sota la premissa d'una Llei de Telecomunicacions estatal que obligava a vendre aquest servei. Més 

enllà de la privatització en sí mateixa,  la CUP ens preguntem quina serà l'actitud de l'equip de 

govern en el moment de desobeïr la legalitat espanyola per proclamar la  independència, si ni tan 

sols és capaç de plantejar alternatives a una llei neoliberal imposada per l'estat per tal de mantenir 

un servei públic com és l'internet social. 

Per a nosaltres, democràcia és quelcom que va més enllà del fet de votar cada quatre anys: 



democràcia és construir una fiscalitat justa i equitativa en funció de les possibilitats de cadascú, que 

tothom tingui accés a un habitatge, i que la terra sigui per a qui la treballa i no per a qui la compri 

per especular-hi. Democràcia també és un treball digne per a tothom, l'erradicació de la pobresa, i 

una sanitat i una educació públiques i de qualitat. I democràcia és també, la gestió pública dels 

serveis amb funció pública, com  “ManlleuConnecta”, però també com la gestió pública d'un bé 

comú i universal com és l'aigua.  Des de la CUP Manlleu no ens plantegem només gestionar la 

misèria  des  de  les  institucions,  sinó  que  volem  treballar  dins  i  fora  l'Ajuntament  per  trobar 

mecanismes  de  transformació  real.  Crear  espais  de  sobirania  on  l'alimentació,  l'habitatge  i  la 

producció, entre d'altres, siguin respectats. Aquests són els nostres reptes per fer de Manlleu una 

ciutat plenament democràtica, en tots els sentits. I aquestes són les nostres -humils però tossudes- 

exigències per a la construcció des de barris, pobles i ciutats, d'un país amb plena llibertat.

2 de novembre de 2015.

Assemblea de la CUP Manlleu.


