
Volem dedicar la portada d’aquesta nova edició d’El Teler a totes les persones que 
les darreres setmanes i mesos han posat el seu granet de sorra per tal que aquest 
poble pogués decidir lliurement el seu futur. Els fets ocorreguts els últims temps han 
evidenciat allò que ja feia temps que apuntàvem, que és que tot dret social i tota llibertat 
política és filla de la desobediència.

Mentre l’Estat ens mostrava la seva cara més fosca de repressió i violència el dia 1 
d’octubre deixant 1.066 persones ferides, aquest poble va mostrar la seva cara més digne 
defensant els col·legis massivament i demostrant que només mitjançant la desobediència 
civil no-violenta és possible exercir els nostres drets civils i polítics. I el dia 1 d’octubre 
aquest poble va votar.

A Manlleu, varen ser molts els col·lectius i entitats, i centenars les persones que 
mitjançant la seva presència i defensa van fer possible que els cinc col·legis electorals de 
la nostra població poguessin estar oberts durant tot el dia. Un 1 d’octubre on a Manlleu 
7.169 persones van desobeir la por i van votar. A totes elles, moltes gràcies.

En un context altament repressiu, amb presos polítics i persones a l’exili i davant d’un 
Estat disposat a suprimir llibertats i drets bàsics de la població per tal de mantenir 
l’status quo, caldrà mantenir l’esperit de l’1 d’octubre i posar-hi tota la fermesa 
desobedient per tal d’implementar una República que permeti millors condicions de 
vida a tota la població.
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1 d’octubre, defensant la dignitat



La gestió de l’aigua d’aixeta no pot ser objecte de mercantilització, però a Manlleu 
està en mans d’una empresa privada: SOREA. A l’anterior legislatura l’Ajuntament va 
prorrogar 20 anys el contracte, sense debats ni valoracions, ni cap vot en contra.

Han passat només 6 anys i aquesta gestió privada s’ha demostrat ineficaç i perversa. 
L’actual consistori ha impulsat una sèrie de modificacions del contracte, per tal de 
recuperar part del manteniment i millora de les infraestructures, augmentant el control 
de les adjudicacions d’aquestes obres. Però, tot i això, avui continuem sota un gestió 
privada de l’aigua.

Des de la CUP creiem que és inadmissible, no podem continuar sent mers clients. Per 
això, veiem urgent obrir el debat, tant a nivell d’Ajuntament com a nivell de població, de 
la gestió de l’aigua al municipi, buscant el camí que porti a la seva recuperació. L’aigua, 
pel fet de ser un bé imprescindible s’ha de distribuir equitativament. La seva gestió ha 
d’incloure el component social i de salut per les persones, i tot això només és possible 
amb una gestió plenament pública del servei.

La gestió de l’aigua d’aixeta

ACTES REALITZATS

EDITORIAL

el teler2

El passat 26 de gener, aprofitant el debat 
públic generat arrel de l’intent per part de 
l’Ajuntament de Manlleu de requalificar 
21.000 metres quadrats de sòl agrícola de 
la zona del Poquí per construir-hi entre 
d’altres, un Mercadona, la CUP Manlleu 
va organitzar una conversa-col·loqui a 
l’Espai Rusiñol. 
Les persones especialistes que hi van 
participar van ser l’enginyera agrícola i 
cooperativista Clara Griera, l’escriptor i 
activista Gustavo Duch i el gastrònom 
manlleuenc Pep Palau. 
L’objectiu de l’acte fou analitzar i 
aprofundir en les conseqüències 
que poden comportar aquests tipus 
d’operacions urbanístiques a nivell de 
salut alimentària i mediambiental. La 
conversa a tres bandes, va acabar amb un 
col·loqui obert entre les persones que hi 
van participar.

Durant la Campanya pel Referèndum es va 
celebrar un col·loqui amb la participació 
del SAT (Sindicat Andalús) i del Comitè de 
defensa del poble del Riff. Javier García del 
SAT va explicar com Andalusia mira amb 
il·lusió aquest procés, ja que és un procés 
de sobirania en tots els àmbits. Bouafra va 
relatar “el nivell escandalós de repressió” 
que han patit i segueixen patint per part de 
la Monarquia i l’exèrcit marroquí. Va ser 
un acte de germanor de pobles, que lluiten 
per la llibertat.

La defensa del sòl agrícola 
a l’era dels Mercadona’s

La situació política actual 
a Catalunya

Col·loqui sobre l’1-O al 
mercat de Manlleu

Després de les mobilitzacions que es 
van produir en el marc de la lluita pel 
referèndum de l’1 d’octubre i la posterior 
defensa de la República, el 24 d’octubre 
la CUP Manlleu va realitzar un acte 
informatiu a la sala d’exposicions de Can 
Puget. Les encarregades de traslladar 
la situació política del moment, van ser 
Gabriela Serra, diputada de la CUP-CC, 
i Xevi Generó, membre del Secretariat 
Nacional de la CUP. 



La matinada del 4 de febrer de 1939 
les tropes franquistes creuaven el Ter i 
entraven a Manlleu, incorporant la vila a 
l’Estat feixista liderat per Francisco Franco 
davant la quasi inexistent resistència d’un 
Exèrcit Popular esgotat i en retirada cap 
als Pirineus. Lluny quedaven, llavors, 
l’efervescència popular mostrada després 
de la proclamació de la República el 14 
d’abril de 1931 o la transformació radical 
de la societat i economia manlleuenques 
iniciada el juliol de 1936, immediatament 
després de l’esclat de la insurrecció militar 
contra el legítim govern republicà que 
provocà la Guerra Civil.

S’iniciava així la llarga foscor del 
franquisme, règim que exercí una dura 
i cruel repressió contra totes aquelles 
persones que havien decidit no resignar-se 
i plantar cara al feixisme, tot apostant per 
un sistema social i econòmic radicalment 
oposats al capitalisme. 126 manlleuencs 
i manlleuenques van ser sotmesos a 
processos judicials, 31 dels quals foren 
condemnats a mort —tot i que finalment 
només 21 resultaren afusellats per les 
autoritats dictatorials— i, 62, empresonats.

Rere cada xifra hi havia persones amb 
noms i cognoms. Els fusells franquistes 
llevaren la vida, almenys, a Josep 
Abayà Soler, Ermengol Bagó Inglés, 
Martí Caballeria Pujol, Eudald Cantó 
Capafonts, Joan Codina Espino, Joan 
Codina Vivet, Pere Cornet Vila, Ramon 
Font Martí, Jaume Freixas Foch, Llorenç 
Isern Vila, Joaquim Puigdollers Font, 
Joan Sala Ruiz, Josep Salvans Blancafort, 
Francesc Sànchez Feliu, Antoni Serra 
Ausió, Rafel Sobrerroca Expósito, Antoni 
Tejedor Cervera, Pere Vila Fabregó, 
Josep Viladecans Arboix, Pere Vilarrasa 
Puigdollers i Emili Vilaseca Dot, tots ells 
manlleuencs. Així mateix, cal no perdre 
de vista que la repressió anà més enllà de 
l’extermini físic, la privació de llibertat 
o les tortures i pallisses: fou, també, 
econòmica, psicològica i cultural i obeí 
sempre la lògica patriarcal d’un règim 
marcadament masclista.

La repressió franquista és un dels 
processos històrics més desconeguts 
i oblidats, sobretot a escala local. 
Sortosament, aquest fet ha començat a 
revertir-se al llarg de les darreres dècades. 
De fet, a Manlleu, l’acció repressiva del 
règim feixista de Francisco Franco i els 
seus tentacles locals —principalment tres: 
La Falange manlleuenca, l’Ajuntament 
franquista i la Guàrdia Civil— ha estat 
curosament documentada i analitzada 
per part dels historiadors Immaculada 
Domènech i Federico Vázquez, que el 
2003 publicaren conjuntament el llibre La 
repressió franquista a l’àmbit local: Manlleu 
1939-1945, una obra imprescindible per 
conèixer de manera rigorosa un dels 
episodis més punyents de la memòria 
col·lectiva del nostre poble.

Tanmateix, encara ens queda molta feina 
per fer per tal de recuperar la història 
oblidada del Manlleu rebel. Si bé és cert 
que recentment s’ha procedit al canvi de 
nom d’alguns carrers que lloaven feixistes, 
encara hi ha vestigis de temps obscurs als 
nostres barris que cal esborrar. I, sobretot, 
cal treballar per reivindicar el llegat de 
totes aquelles persones que decidiren 
prendre partit i lluitar per un nou món, 
disposades a donar les seves pròpies vides 
per aconseguir-ho. 79 anys després de 
l’ocupació militar del nostre poble i de 
l’inici de l’amarga repressió franquista, 
seguim dempeus lluitant contra l’oblit i el 
«memoricidi» iniciat durant la dictadura 
i perpetuat per la falsa transició i el règim 
del 78.

*Dades extretes del llibre La repressió 
franquista a l’àmbit local. Manlleu 1939-
1945, d’Immaculada Domènech i Federico 
Vázquez (2003).

FEM MEMÒRIA

el teler 3

4 de febrer: 79 anys de l’inici de la repressió 
franquista a Manlleu

“S’iniciava així la llarga 
foscor del franquisme, 
règim que exercí una dura 
i cruel repressió contra 
totes aquelles persones 
que havien decidit no 
resignar-se i plantar cara 
al feixisme, tot apostant 
per un sistema social i 
econòmic radicalment 
oposats al capitalisme.”

Portada del “Boletín de la delegación local de prensa y 
propaganda” franquista de febrer de 1942



A finals d’octubre de 2017, es feia oficial el 
trencament del pacte de govern entre ERC 
i PSC. Els grups polítics encapçalats per 
Àlex Garrido i Marta Moreta tan sols han 
pogut sostenir l’acord durant un any. Un 
acord que, en el moment de la signatura, 
la CUP vam qualificar d’antinatural pel 
moment polític que s’està vivint al país, i 
d’estar forjat en un intercanvi de quotes de 
poder sense tenir en compte cap mena de 
projecte de ciutat.

Malgrat que l’acord excloïa els aspectes 
de caràcter nacional, finalment la realitat 
s’ha imposat i ERC s’ha vist obligat a 
deslliurar-se dels socialistes, partit que 
forma part del bloc del 155 i ha donat ple 
suport a la repressió exercida a Catalunya 
en els darrers mesos. 

Des de la CUP, davant d’aquesta situació 
en la que el govern torna a quedar en 
minoria en el plenari de l’Ajuntament, no 
ens tanquem a cap escenari de futur, i ens 
mantenim disposades a parlar amb qui 
calgui sempre i quan la prioritat de les 
converses siguin els projectes polítics, i no 
les cadires.

El projecte de requalificació de 21.000m2 
a la zona del Poquí continua a l’aire. En 
el moment del trencament del govern 
ERC - PSC, l’alcalde va informar a la CUP 
que no hi havia voluntat política de seguir 
endavant amb el projecte, però sembla que 
ERC Manlleu està fent un doble joc amb 
la qüestió del Poquí, ja que en diversos 
plens ha manifestat públicament que la 
requalificació està aturada únicament i 
exclusivament per qüestions burocràtiques 
pendents de resoldre’s.
En aquest sentit, des de la CUP volem 
deixar palès que ens mantenim totalment 
en contra d’aquesta operació especulativa 
que pretén trinxar un espai tan valuós a 
nivell mediambiental pels manlleuencs 
i manlleuenques, i volem alertar que 
malgrat la requalificació dels terrenys 
no avanci, existeix la possibilitat que el 
govern inclogui el projecte al nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal 
-POUM-, que en poques setmanes ha 
d’iniciar la fase de redacció. Com no 
pot ser d’altra manera, la CUP ens hi 
oposarem frontalment si es dóna el cas.

UN PEU AL CARRER I L’ALTRE A LA INSTITUCIÓ

el teler4

Trajectòria d’aturades en el 
procés del Teatre Centre

ERC-PSC. Un pacte sense 
recorregut

Salvem el Poquí, aturem 
el Mercadona

Des de la CUP fa temps que posem èmfasi 
en la importància que Manlleu disposi 
d’un teatre públic. Recentment hem 
assistit a un nou entrebanc en la represa 
de les obres del Teatre Centre, després 
de més de 10 anys aturades, en fer fallida 
l’empresa TOP PROYECTOS i entrar en 
concurs de creditors.
Aquesta empresa havia reprès les obres a 
l’abril del 2017 després que se li adjudiqués 
el concurs públic que tenia un cost de 
1.118.389 euros. En aquell moment s’havia 
donat la situació que una altra empresa, 
DILME, que havia d’adequar l’antic 
projecte executiu del teatre a la normativa 
tècnica vigent, quan va entregar aquesta 
feina el personal tècnic de l’Ajuntament 
(enginyer municipal, intervenció, cap 
d’àrea i arquitecta municipal) va redactar 
un conjunt d’informes desfavorables, 
on exposaven deficiències importants i 
l’incompliment dels plecs de clàusules.
Ara, una vegada TOP PROYECTOS ha 
deixat les obres a mig fer, s’ha convocat 
un nou concurs que ha guanyat l’empresa 
osonenca CERTIS. Desitgem que aquest 
sigui l’últim capítol d’aquest llarg camí i 
que ben aviat puguem disposar del Teatre 
Centre, un equipament cultural públic del 
tot necessari per Manlleu.



El passat 19 de desembre el ple de 
l’Ajuntament de Manlleu va debatre els 
pressupostos municipals per a l’any 2018. 
La CUP vàrem exposar el nostre vot 
contrari amb una doble argumentació, per 
una banda sobre com s’havien elaborat i 
negociat aquests Pressupostos i per l’altra 
en base al seu contingut.

El gener del 2016 el Ple va aprovar 
per unanimitat una moció presentada 
per la CUP per tal d’avançar cap a uns 
Pressupostos elaborats participativament. 
Malauradament els acords d’aquella moció 
s’han incomplert i ens vam trobar amb 
la mateixa situació que l’any anterior, 
debatent uns pressupostos on la població 
no havia pogut decidir-ne cap aspecte ni 
se l’havia informat del seu contingut. Si 
bé és cert, aquest pressupost inclou una 
partida de 30.000 euros en concepte de 
pressupost participatiu, com l’any anterior. 
Que la població pugui decidir sobre aquest 
simbòlic 0,16 % del pressupost, és evident 

que no el converteix en participatiu, quan 
no hi ha hagut ni transparència prèvia 
ni mecanismes per poder decidir què es 
prioritza i marcar-ne línies generals.

L’equip de govern va optar per presentar als 
diferents grups municipals un pressupost ja 
tancat on hi havia una partida de 178.000 
euros (0,99 % del pressupost) reservada a 
negociar amb els partits polítics. La jugada 
era clara, buscar un partit polític amb qui 
negociar el destí d’aquests diners a canvi 
de l’aprovació del global del pressupost. 
Amb aquest esquema, per una banda 
l’equip de govern aconseguiria aprovar els 
pressupostos i per l’altra, el partit que s’hi 
avingués es podria posar la medalla del 
destí d’aquests diners per tal que la població 
pensés que havia aconseguit una sèrie de 
millores. I el PDeCAT s’hi va avenir.

Aquest esquema de negociació a la CUP 
ens incomoda enormement ja que creiem 
que un Pressupost s’ha d’analitzar i treballar 

en el seu global:
- Primer cal consensuar reptes i objectius 
estratègics a nivell de Manlleu. Establir 
i prioritzar quines problemàtiques i 
indicadors volem revertir (de pobresa, 
de desigualtat, de precarietat…), quines 
polítiques volem desenvolupar en matèria 
d’igualtat, en l’àrea de jovent, en polítiques 
d’ocupació, en inversions, urbanisme, etc.
- Després pensar quins recursos, eines, 
figures i estratègies ens fan falta per anar en 
aquest direcció.
- I finalment pressupostar-ho i dissenyar 
unes ordenances fiscals que també vagin en 
la línia dels objectius que ens hem plantejat.

Creiem que aquest esquema, que requereix 
més feina, té un potencial transformador 
molt més gran per avançar cap a uns 
pressupostos que donin resposta als reptes 
que té la població de Manlleu, i vam 
emplaçar l’equip de govern a posar-nos 
a treballar immediatament, sota aquesta 
lògica, amb els pressupostos de l’any que ve.

Per uns pressupostos que donin resposta als 
reptes de Manlleu

el teler 5

Moció per avançar cap a l'elaboració d'uns pressupostos municipals participatius 
Presentada i aprovada per unanimitat el 26 de gener del 2016

pressupostos municipals, així com les prioritats per al 2016. Du-

rant aquesta audiència es preveurà la possibilitat d’intervencions 

tant dels grups municipals com dels ciutadans i ciutadanes 

que així ho demanin, sempre seguint els reglaments que siguin 

d’aplicació. Finalitzada aquesta actuació caldrà fer públic el 

contingut de la mateixa (documents utilitzats, temes tractats, 

aportacions realitzades) a través de les vies de comunicació que 

l’Ajuntament de Manlleu ja té establertes (web municipal, mitjans 

de comunicació municipals, xarxes socials, butlletins, etc.). 

3. Iniciar durant el 2016 un procés per tal d’exercir una primera 
experiència participativa per als pressupostos de l’any 2017. 

Aquesta estarà basada en el debat i configuració de forma partici-

pativa d’una part del pressupost del citat exercici. 

4. Ampliar l’experiència de participació durant el 2017 per tal 

de configurar uns pressupostos plenament participatius per a 
l’exercici 2018.

ACORDS:
Expressar el compromís de consecució d’uns pressupostos ple-
nament participatius en el termini màxim de dos anys, basats en 

els següents punts:

1. Crear una comissió de treball durant el primer trimestre de 

2016 que estigui formada per representats polítics de tots els 

grups municipals, entitats i ciutadans i ciutadanes i que tingui com 

a principal finalitat establir el pla de treball (objectius, metodo-

logia, procés, difusió, temporització, etc.) de com s’ha de portar a 

terme el procés de pressupostos participatius al nostre municipi. 

2. Realitzar durant aquest primer trimestre de 2016 un procés 
d’informació a la ciutadania, tipus audiència pública, que exposi 

de manera pedagògica les principals línies d’actuació dels 

Malauradament, els acords d’aquesta moció s’han incomplert.



Gener de 2018. Nou any, nous propòsits, nous projectes. Fer 
més esport. Llegir un llibre al mes. Militar en una entitat veïnal. 
Adquirir un nou habitatge, etc.
Imaginem-nos, doncs, que aquest últim és el teu propòsit per 
a aquest any. De ben segur que d’informació (sovint tòxica i 
interessada) no te’n faltarà. Anuncis de portals immobiliaris 
per TV, ràdio i premsa; aplicacions per a dispositius mòbils 
acolorides, interactives i senzilles que et portaran fins a la 
casa dels teus somnis; aparadors d’immobiliàries farcits de 
suculentes ofertes per a l’adquisició de nous habitatges i fins 
tot, alguna grua, quasi dissimulada, anunciant que nous pisos i 
cases s’estan aixecant. Lluny, per a alguns, queda ja aquell 2008 
quan la bombolla (estafa!) immobiliària va esclatar portant a 
milers de famílies a un via crucis extenuant de patiment, dolor 
i desgracia.
Però, malgrat aquest optimisme capitalista que es vol tornar a 
imposar, res més lluny de la realitat. Avui, parlar d’habitatge és, 
igual que fa deu anys, parlar d’emergència social. Dues paraules 
que, malgrat la manipulació mediàtica que pretén esbiaixar la 
realitat, incorporen  milers de casos de sofriment de famílies 
violentades ferotgement pel sistema. Serveixi com a exemple 
els més de 2.600 desnonaments practicats a Catalunya durant el 
tercer trimestre de 2017.
El problema de l’habitatge, malgrat els esforços de revertir-
ho des de l’autoorganització popular (pensem en les 
Plataformes d’Afectats per les Hipoteques i la seva necessària 
i imprescindible tasca), continua, com un càncer,  ben 
instal·lat a la nostra societat. I per moments, tot i ser una 
necessitat vital de primer ordre, un té la sensació que des de 
l’administració es continua mirant cap a una altra banda. Hem 
començat de forma seriosa a regular i multar els propietaris 
que mantenen llars buides a les nostres ciutats? (A Manlleu, la 
xifra espanta). S’està fent feina per regular els preus del mercat 
de l’habitatge (sigui de compra o lloguer)? S’està potenciant i 
fomentant (ara que a molts Ajuntaments agrada tant això de la 
innovació social) amb el model de Cessió d’Ús i Cohabitatge? 
Indiscutiblement, menys del necessari. I per tant, cal, un cop 
més, insistir en la prioritat de treballar i fer passes fermes i 
valentes en favor de les classes populars, perquè malgrat alguns 
ho vulguin maquillar, el problema de l’habitatge, a les nostres 
viles i ciutats, continua essent una qüestió d’emergència social.

Els últims anys, més enllà de l’anomenat procés independentista 
a Catalunya, ha anat creixent la idea de recuperar totes les 
“sobiranies”. Posant èmfasi en que el procés de ruptura amb l’estat 
espanyol no només pot significar un canvi d’estatus, és a dir, 
passar de ser una autonomia (intervinguda per l’Estat i la Unió 
Europea) a ser un estat independent (però igualment intervingut 
pels poders econòmics existents). Però quines són les sobiranies 
a recuperar?
Comencem per la primera pregunta, què volem dir quan parlem 
de “sobiranies”? Per respondre, recuperem un fragment del 
llibre recentment publicat per Espai Fàbrica Sobiranies. Una 
proposta contra el capitalisme: “Suggerim, en síntesi, recuperar la 
nostra sobirania, entesa com la capacitat de cobrir les necessitats 
materials i espirituals fonamentals per al desenvolupament humà 
al marge del circuit de valoració del capital. Una sobirania que 
conjugarem en plural, en els múltiples àmbits imprescindibles 
per a la reproducció de la vida digna en les nostres societats”.
I per tant quins són aquests àmbits? Els autors aprofundeixen en 
diferents àmbits a partir de la sobirania reproductiva, ja que la 
producció de tot allò necessari per cobrir les necessitats estarà 
en sintonia amb els processos de reproducció de la vida. Per 
tant, desenvolupen diferents propostes de sobirania energètica, 
alimentària, residencial, cultural i sanitària posant al centre de tot 
la sobirania reproductiva.

anys és el que demanen a 27 joves de 
la Universitat Autònoma de Barcelona 
que el 2013 es van tancar al rectorat de 
la universitat demanant que les taxes no 
s’incrementessin un 66%, unes mesures 
aprovades al claustre de la UAB.

són els mesos que porten en presó 
preventiva vuit joves d’Altsasu (País Basc) 
acusats d’agredir uns guàrdies civils 
durant una baralla a altes hores de la nit 
en un bar.

fonts han sigut analitzades durant aquests 
dies per voluntaris del Grup de Defensa 
del Ter per comprovar-ne la concentració 
de nitrats provinents de l’abocament 
de purins. En alguns casos és 7 vegades 
superior al que recomana la UE.

Habitatge La xifra
14

11,5

150

Sobiranies

EMERGÈNCIA SOCIAL

el teler6

A QUÈ ENS REFERIM QUAN PARLEM DE...

Textos per obrir cors i alçar punys



Les fonts de Manlleu estan contaminades, també els pous i, per 
tant, els aqüífers. Totes les aigües naturals que circulen pel subsòl 
de casa nostra no són aptes pel consum i contenen nivells de 
“purins” que escandalitzen a qualsevol professional de la salut. 
No és una qüestió banal; hagués existit mai el poble de Manlleu 
sense un recurs tant valuós com les fonts i pous d’aigua potables? 
Evidentment que NO.

Com podem ser tant necis per deixar perdre aquest recurs vital? 
El model de progrés actual, i en definitiva el model econòmic, 
en ha portat a menystenir els fruits de la naturalesa, amb els 
seus ritmes i equilibris necessaris per no malmetre-la. En 
aquest cas concret, el model industrial ramader ha coaccionat 

la pagesia per seguir les seves pautes i condicions, convertint 
la nostra ramaderia en la seva “esclava”. Precisament aquest 
model industrial és qui, en el seu afany d’obtenir beneficis, no 
considera el purí com un residu i l’escampa incontroladament 
pels camps, contaminant les aigües subterrànies.

El problema és majúscul i la taca s’estén cap a altres àmbits de 
la nostra societat, com el laboral, el cultural... La ramaderia 
industrial és tant potent a casa nostra que no ha permès ni la 
possibilitat d’afrontar la problemàtica des d’una anàlisi real. 
L’administració s’ha mostrat inútil. Urgeix un treball des de la 
gent i els pobles per denunciar la situació i llaurar cap un altre 
model de pagesia.

OPINIÓ

el teler 7

Les fonts contaminades
Eudald Rifà

LES ENTITATS PARLEN Espai cedit a les entitats manlleuenques

L’1 d’octubre de 2017 la ciutadania, el poble, de Catalunya es 
va mobilitzar i organitzar de manera espontània per respondre 
als atacs constants contra la democràcia més elemental i els 
drets humans fonamentals que està exercint l’estat espanyol, des 
de fa anys, però ara ja de forma descarada i violenta contra la 
gent, contra el poble, paradoxalment aquell que és la base de la 
democràcia.

Contra la repressió violenta i antidemocràtica, creativitat, 
dignitat, cultura, convivència, comunitat, somriures, consciència, 
desobediència i empoderament popular. Així van néixer els 
Comitès de Defensa del Referèndum, també a Manlleu; així es 
va aconseguir permetre que la ciutadania de Catalunya expressés 
lliurement si vol o no que Catalunya sigui un estat independent. 
El Referèndum ha escoltat el Sí i el No. També vam demostrar 
que no tolerarem coaccions a la llibertat d’expressió i menys a 
la perversió de la democràcia. Al mateix temps, l’estat espanyol, 
que ja no té cap argument realment democràtic per fer front 
a les opinions que no li interessen, va destapar tota la seva 
prepotència, antidemocràcia i violència, donant-nos encara més 

raons per no voler estar sotmesos a una Estat així.

Més enllà del Referèndum, ha quedat evident que resta 
molt camí i la llavor que van ser els Comitès de Defensa del 
Referèndum l’1O, va començar a arrelar, a estendre’s i a créixer 
transformant-se en Comitès de Defensa de la República (CDR).

Els CDR esdevenen un moviment assembleari que continua 
lluitant per a la defensa de les institucions catalanes i la 
construcció de la República, alhora que denuncia i no se 
sotmet a la repressió dictatorial de l’estat espanyol. Sempre i 
intrínsecament des de la desobediència pacífica, la no-violència 
i la pau. No hi cap altre mètode quan parlem de democràcia i 
llibertat reals.

Al mateix temps, i mirant cap endins, els CDR caminen per 
consolidar-se com un espai de debat i diàleg, de creativitat, 
coneixement i confiança, de dinamització comunitària, 
i d’aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. En resum de 
construcció nacional, de dignitat, llibertat i de justícia social, 
perquè tot està per fer i tot és possible.

Dignitat, convivència, somriures, consciència, 
desobediència i empoderament popular
Comitè de Defensa de la República (CDR) de Manlleu



Molt sovint les dades difoses pel Ministeri d’Ocupació ens 
diuen que l’atur baixa, tot i això el nombre d’hores total 
treballades és menor. Això passa pel fet que malgrat que hi 
ha més gent treballant, moltes de les jornades laborals són de 
menys hores i per tant, en realitat s’està destruint ocupació.

Segons la Fiscalia General de l’Estat el percentatge de les 
denúncies falses per violència masclista és “escassíssim”. Entre 
l’any 2009 i el 2016 les condemnes per denúncies falses tan 
sols van representar el 0,01% del total. L’any 2016 no se’n va 
poder provar cap.

“No ens podem queixar, almenys ara hi ha més 
feina”

“Què vols que et digui, moltes d’aquestes 
denúncies segur que són falses” 

SAPS QUÈ M’HAN DIT

Fals!

Fals!

el teler8

manlleu.cup.cat

/CUPManlleu

@CUPManlleu

manlleu@cup.cat@

JA N’HI HA PROU!

Cada dijous a les 7 del vespre
al Casal Popular Boira Baixa de Manlleu

Vine i participa!

ASSEMBLEA CUP MANLLEU

D’un any més amb un augment de les pensions del 
0.25%, la pensió mínima queda en 639,3€, la nostra 
gent gran al llindar de la pobresa.  

D’un estat on torturar un bou és art, i on per ofendre 
cantant o amb titelles et poden engarjolar.

D’una monarquia comprovadament corrupta lliure, i 
de gent que per ideals republicans estan a la presó.

MOTS ENCUPATS

1. Abús de força
2. Masia que dóna nom a la zona que es vol requalificar per construir-hi un 
Mercadona
3. Acord de govern manlleuenc entre ERC i PSC que es va trencar a finals 
d’octubre de 2017
4. Comitè de Defensa de la República
5. Empresa privada que s’enriqueix amb la gestió de l’aigua a Manlleu
6. 1 d’octubre
7. Règim que exercí una dura i cruel repressió contra 126 manlleuencs i 
manlleuenques
8. Líquid format per excrements, orina i aigua de neteja de les corts dels 
porcs que contamina aqüífers i fonts
9. Desocupació forçosa
10. Lloc on estan privats de llibertat els presos polítics

1. Violència / 2. Poquí / 3. Pacte / 4. CDR / 5. Sorea / 6. Referèndum / 7. Franquisme / 8. Purins / 
9. Atur / 10. PresóRESPOSTES:

1

2

54

3

6

8

9

10

7


