
Després de més de deu anys tancat, el passat abril el Teatre Centre va reprendre les 
obres que haurien de permetre la seva futura obertura. Des de la CUP Manlleu sempre 
hem defensat la necessitat de disposar d’un teatre públic i és per la importància 
d’aquest equipament que creiem necessari exposar un seguit de fets relacionats amb les 
esmentades obres.

El 2016 l’Ajuntament va realitzar un concurs públic amb l’objectiu d’encarregar a 
l’empresa guanyadora l’adequació de l’antic projecte executiu del teatre a la normativa 
tècnica vigent, així com encarregar-li la direcció de les obres i la coordinació de 
seguretat i salut.
Una vegada l’empresa guanyadora, DILME, va entregar-ne l’adequació, el personal 
tècnic de l’Ajuntament (enginyer municipal, intervenció, cap d’àrea i arquitecta 
municipal) va redactar un conjunt d’informes desfavorables demolidors, on exposaven 
deficiències importants i l’incompliment dels plecs de clàusules i l’objecte del concurs 
públic. L’equip de govern va decidir fer cas omís a aquests informes, donar el projecte 
com a ben presentat i convocar un segon concurs públic que va comportar l’adjudicació 
de les obres a l’empresa TOP PROYECTOS amb un cost de 1.118.389 euros.
Aquesta empresa doncs, està realitzant les obres segons un projecte executiu amb 
deficiències importants. Malgrat la voluntat de sortejar-les, en el transcurs de les obres 
la situació és d’inseguretat i no està garantit que el cost no pugui acabar essent superior 
a l’adjudicat.
Des de la CUP Manlleu trobem incomprensible que l’equip de govern no informés des 
del primer moment a tots els grups polítics de la problemàtica existent per tal de poder 
trobar solucions consensuades a la situació en benefici d’un equipament públic del tot 
necessari per Manlleu.
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El rerefons de la construcció del 
nou Teatre Centre



L’equip de govern de l’Ajuntament de Manlleu ha recuperat el projecte de requalificació 
de 20.936 m² al Poquí per tal de construir-hi un Mercadona. Aquesta requalificació ja 
es va posar sobre la taula en dues ocasions l’estiu de 2016, sent retirades pel propi equip 
de govern com a conseqüència del malestar i el rebuig expressat per molts manlleuencs i 
manlleuenques contràries al projecte.
Malgrat l’intent de l’equip de govern de vendre, aquesta vegada, que la requalificació 
respon a la necessitat de construir-hi una comissaria de la Policia Local, el projecte 
continua destinat, bàsicament, a la construcció d’una gran superfície comercial. El fet 
que es destini una part dels terrenys a un equipament no és cap novetat en el projecte ni 
concessió, sinó un fet que ve regulat per llei.
Amb la recuperació del projecte de Mercadona al Poquí l’equip de govern llença 
pels aires el procés participatiu del POUM que va concloure que calia protegir el sòl 
agrícola i prioritzar el comerç de proximitat en detriment dels grans supermercats, molt 
nombrosos a la nostra població. 
El projecte comporta també que es comenci a construir la ronda nord-oest sense que 
aquesta estigui aprovada i per tant condiciona totalment el debat polític sobre el nou 
POUM que s’està produint i malauradament tanca la porta a qualsevol possibilitat de 
consensuar-lo.

Requalificació del sector del Poquí 
per a la construcció d’un Mercadona

ACTES REALITZATS

EDITORIAL

el teler2

El passat 12 de maig, dins els actes de la 
7a Trobada de Casals i Ateneus dels Països 
Catalans, l’esquerra independentista de 
Manlleu vam organitzar la presentació del 
llibre “Sobiranies, una proposta contra el 
capitalisme” amb els exdiputats de la CUP 
Josep Manel Busqueta i Isabel Vallet.
En el marc de la xerrada es va debatre 
entorn els límits del sistema capitalista i 
com superar-los posant sobre la taula una 
proposta que pretén anar molt més enllà 
de la dinàmica institucional establerta (i 
dominada) pel propi sistema i treballar 
alternatives necessàries. Així, Isabel 
Vallet defensava que “la reproducció del 
capitalisme és absolutament contrària a 
un desenvolupament d’una vida digna” 
i Josep Manel Busqueta afegia que “cada 
una de les sobiranies tindrà sentit com 
una estratègia conjunta”.

El passat dissabte 8 d’abril, una vintena 
de militants i simpatitzants de la CUP 
Manlleu vam participar en una assemblea 
plenària a l’espai de l’antiga cooperativa 
de la plaça Fra Bernadí que va servir per 
marcar els nostres objectius polítics d’ara 
endavant. Entre d’altres, es va debatre 
sobre les qüestions a prioritzar i les 
campanyes i accions a realitzar, tan dins 
de l’Ajuntament com als carrers.

Sobiranies, una proposta 
contra el capitalisme

Feminisme(s) i lluita de 
classes

Assemblea Plenària anual 
a l’antiga cooperativa

El passat 28 d’abril l’esquerra 
independentista de Manlleu vam realitzar 
una xerrada-debat sobre feminisme(s) i 
lluita de classes, a càrrec de Lídia Molano. 

L’acció formativa pretenia ser una eina per 
conèixer el paper de les dones dins de les 
lluites proletàries i les crisis econòmiques. 
El debat va finalitzar aprofundint sobre les 
principals lluites feministes actuals.



El passat 3 de febrer, coincidint amb la 
vigília del 78è aniversari de l’entrada de 
les tropes franquistes a Manlleu, la CUP 
vam organitzar un acte a l’Ateneu per a 
la recuperació de la memòria històrica 
que va consistir en retre un homenatge a 
totes aquelles persones de la nostra vila 
que van plantar cara al feixisme i van ser 
represaliades per la dictadura franquista.

L’acte va comptar amb la presència i 
els parlaments de Joaquim Albareda 
-historiador manlleuenc-, David 
Fernàndez -exdiputat de la CUP-CC- i 
la historiadora i militant de la CUP 
de Manlleu Judit Caballeria, i volia 
recuperar el fil de la memòria històrica 
que l’assemblea de la CUP Manlleu, 
tot recollint l’herència de tantes lluites 
gestades al carrer durant anys, vam 
començar a estirar el juliol de 2015 amb 
la presentació al plenari de l’Ajuntament 
d’una moció que, entre altres coses, 
proposava el canvi de tres noms de carrers 
relacionats directa o indirectament amb 
ideologia franquista o filofeixista. Malgrat 
que la moció va ser aprovada
pràcticament per unanimitat -amb l’única 

abstenció del grup municipal del PSC- 
des de la CUP pensem que recuperar 
la memòria històrica no és únicament 
canviar una placa per una altra, sinó que 
és conscienciar-nos d’estar eliminant 
el feixisme dels carrers i aprofitar 
l’oportunitat per fer pedagogia, visualitzar 
i reivindicar totes les històries oprimides i 
oblidades. 

Per tot això, creiem que encara queda 
molta feina per fer, que ens cal fer molta 
memòria per dignificar i fer justícia amb 
totes aquelles persones que es van deixar 
la pell -i la vida- en la lluita contra el 
feixisme, perquè sense memòria no hi 
ha justícia i tan sols ens queda l’oblit i la 
indiferència.

I precisament, l’acte del passat 3 de febrer 
pretenia això, començar a omplir de 
dignitat totes aquelles històries esborrades 
per quaranta anys de franquisme i 
oblidades pels següents quaranta anys fruit 
de l’amnèsia imposada per la transició. 

En aquest sentit, Joaquim Albareda va 
fer un breu repàs del que va suposar 
la repressió franquista a Manlleu, tot 
recuperant les històries quotidianes de 
tota aquella gent que va veure com la seva 
vida s’estroncava durant la Guerra Civil i el 
posterior règim dictatorial franquista. 

Per la seva part, David Fernàndez va fer un 
homenatge a la lluita antifeixista des d’un 
punt de vista més ampli, recordant des de 
les milícies antifeixistes catalanes fins a 
arribar a la lluita de totes aquelles persones 
que van ser presoneres en els camps de 
concentració nazis.

Finalment, l’acte va cloure amb un sentit 
aplaudiment a tots els nostres avis i 
àvies, a totes les víctimes de la salvatge 
repressió franquista, a totes les exiliades 
i especialment en record a totes aquelles 
persones que van lluitar i morir per 
uns valors democràtics, republicans i 
revolucionaris. 

La grandíssima Montserrat Roig deia 
que “si hi ha un acte d’amor, aquest 
és la memòria” i des de la CUP ens 
comprometem a continuar treballant 
per fer memòria i no oblidar a qui va 
lluitar per la llibertat i la justícia; des de 
Companys a Puig Antich passant pels 
108 manlleuencs i manlleuenques que 
van haver d’afrontar processos judicials 
franquistes, dels quals n’executaren a 21. 
Els ho devem.

FEM MEMÒRIA

el teler 3

Recuperem la memòria històrica de Manlleu

“L’acte va servir per 
retre homenatge a totes 
aquelles persones de la 
nostra vila que van plantar 
cara al feixisme i van 
ser represaliades per la 
dictadura franquista.”



Ja fa disset mesos que la Devesa, un tresor 
natural del nostre poble, està tancada i 
barrada per unes tanques instal·lades pel 
propietari dels terrenys que impedeixen a 
les manlleuenques i manlleuencs accedir-
hi i poder gaudir de l’idíl·lic entorn 
natural que l’envolta. Unes tanques que 
es van construir sense llicència d’obres i 
vulnerant les lleis i directives que marquen 
que els cinc primers metres de qualsevol 
ribera són de servitud i han de ser d’accés 
públic. Durant el mes de febrer d’aquest 
any, l’equip de govern de l’Ajuntament va 
anunciar un “pacte amistós” verbal amb el 
propietari dels terrenys, a través del qual 
s’acordava que s’obriria el pas a la Devesa 
a canvi que des del consistori municipal 
es fessin les obres d’adequació del camí i 
de senyalització de la zona destinada al 
bestiar que hi pastura. Quatre mesos més 
tard i fetes les obres de millora, finançades 
amb diners públics, el propietari se 
segueix negant a obrir el pas del camí 
que porta a la Devesa i es mostra enrocat 
amb demandes inacceptables i insultants 
com la voluntat de condicionar futurs 
planejaments urbanístics, la condonació 
d’impostos municipals o reservar-se 

Al ple municipal del mes d’abril l’equip 
de govern va tombar una moció que 
demanava abandonar el glifosat i anar cap 
a una jardineria més ecològica. El glifosat 
és un herbicida que perjudica la salut de 
les persones i el medi ambient, el qual ja 
no es fa servir a forces municipis.

La regidora de Manteniment, Servei 
d’Obres i Espai Públic va explicar que ja 
feia setmanes que no utilitzaven el glifosat 
i que estaven provant l’àcid acètic com 
a herbicida i va afirmar que la brigada 
ja està treballant cap una jardineria 
ecològica. 

Els arguments que van exposar van ser 
que no aprovaven la moció perquè es 
demanava fer una retirada dels glifosats de 
manera massa ràpida. Si ja no els utilitzen, 
tal com van expressar, no entenem perquè 
no es va aprovar la moció.

Malgrat tot, esperem que l’Ajuntament 
no torni a aplicar l’herbicida glifosat als 
carrers i places de Manlleu, i que treballi 
per practicar una jardineria més ecològica. 
Amb la salut pública no s’hi juga. 

UN PEU AL CARRER I L’ALTRE A LA INSTITUCIÓ

el teler4

La Devesa és de totes i tots: recuperem-la!Glifosat

el dret a tornar a tancar la devesa en 
qualsevol moment. Davant de tot això, des 
de la CUP Manlleu volem fer les següents 
consideracions:
• Entenem com a intolerable l’actitud 
del propietari dels terrenys, que manté 
segrestat un dels racons naturals més 
assenyalats i preuats de Manlleu.
• Denunciem la tebiesa i manca de 
celeritat de l’Ajuntament de Manlleu a 
l’hora de gestionar aquest conflicte entre 
interessos privats i col·lectius.
• Denunciem la manca de responsabilitat 
de l’equip de govern, el qual va portar a 
terme unes obres finançades amb recursos 
de l’erari públic sense tenir cap document 
legal signat que obligués a l’obertura del 
camí. Ara, el camí està arreglat i segueix 
tancat. Demanem que es faci públic el cost 
d’aquestes obres.
• Reclamem a l’ACA (Agència Catalana 
de l’Aigua) que s’acceleri el procés 
d’atermenament pendent, el qual blindaria 
tota la zona de servitud i accés públic. 
Així mateix, pel que fa a la situació 
de la Devesa durant els darrers anys, 
manifestem que:
• Denunciem l’alteració il·lícita de la 
llera del Ter que va tenir lloc, elevant 
artificialment la riba i eliminant el braç 
del riu que circulava per l’interior de 
la Devesa, propiciant així l’ocupació 
indeguda del que era una illa fluvial.
• Denunciem igualment la inacció i la 
tolerància sobre aquests fets consumats, 
de totes les administracions competents al 
llarg de tots aquests anys. 
• Denunciem l’autorització de l’explotació 
ramadera bovina actual en un espai i 
condicions que provoquen una greu 
alteració ambiental i paisatgística. 
Per acabar, reiterem de nou la nostra 
preocupació per la situació i reclamem 
contundència i rapidesa en la resolució del 
conflicte.



Després de pràcticament cinc anys de 
debat polític i social entorn al procés 
d’independència engegat a Catalunya, 
les forces polítiques sobiranistes amb 
majoria al Parlament de Catalunya han 
emprat l’instrument que ha de permetre 
l’execució del dret a decidir del poble 
català. El compromís adoptat pel govern 
de la Generalitat de Catalunya de realitzar 
un referèndum d’autodeterminació l’1 

d’octubre, ha de ser el desllorigador 
definitiu per tal de culminar anys de 
mobilització política i social en favor de la 
independència.
En aquest sentit, des de la CUP Manlleu 
hem treballat a nivell local per tal de 
portar a terme, amb totes les garanties, un 
referèndum que compta amb el suport del 
80% de la població catalana. Per aquest 
motiu, a la sessió plenària del passat 

desembre, vam presentar una moció en 
suport al Referèndum d’Autodeterminació de 
Catalunya, per la qual l’Ajuntament s’havia 
de comprometre a posar-se a disposició del 
govern de la Generalitat i del Parlament de 
Catalunya per tal de facilitar, amb tots els 
mitjans possibles al seu abast, l’execució del 
referèndum a Manlleu hi hagi acord o no 
amb l’estat. La moció va ser aprovada per una 
àmplia majoria del ple de l’Ajuntament.

A Manlleu, Referèndum tan sí com no!

el teler 5

Mocions presentades per la CUP Manlleu

Moció per la memòria històrica 21/7/2015

Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels 
conflictes armats a la Mediterrània 29/9/2015

Moció de suport a la ILP per una educació pública a Catalunya
24/11/2015

Moció per declarar Manlleu municipi compromès amb la
banca ètica 24/11/2015

Moció per avançar cap a l'elaboració d'uns pressupostos 
municipals participatius 26 /1/2016

Moció perquè el subministrament energètic de l'Ajuntament es 
faci sota criteris de sobirania energètica 26/1/2016

Moció per declarar Felip VI persona non grata a Manlleu 
29/3/2016

Moció per la realització d'una auditoria externa sobre el deute 
de l'Ajuntament de Manlleu 31/5/2016

Moció per avançar cap a uns Plens Municipals participatius
a Manlleu 28/6/2016

Moció de suport al col·lectiu “Som 27 i més”
27/9/2016

Moció de suport a Joan Coma i Roura de Capgirem Vic 
15/11/2016

Moció de suport institucional al referèndum d’autodeterminació 
de Catalunya 20/12/2016

Moció per a superar el model estigmatitzador i criminalitzador 
de la pobresa i de les mobilitzacions socials de l’actual 
Ordenença de Civisme de Manlleu 21/02/2017

Moció per a l’abandó del Glisofat i els herbicides de la 
jardineria municipal pel compliment de la normativa sobre 
biocides. Cap a una jardineria ecològica. 18/04/2017

ERCCUP CIU PSC MÉS ICV N/A

Podeu trobar més informació dels temes tractats a manlleu.cup.cat A favor

En contra

Abstenció



Plantejar un text sobre la pobresa en tres-centes cinquanta 
paraules és quelcom, certament, difícil. Moltes són les 
dimensions i variables a analitzar.
Si anem a la definició del concepte, una persona pobre és 
aquella que està mancada del necessari per viure, ja tenim 
obert el primer debat. Què és allò necessari per viure? Les 
discrepàncies aquí, poden ser infinites. Sobretot si tenim 
en compte que el sistema econòmic que governa, controla i 
dirigeix la nostra vida, el capitalisme, té per objectiu crear, 
contínua i incansablement, necessitats (sovint absurdes i 
criticables).
Però, ja que hi estem posats, deixem els aspectes teòrics i 
filosòfics i passem als terrenals. Centrem-nos en la nostra vila, 
Manlleu, i en aquelles persones que no tenen cobertes les seves 
necessitats. L’espectre, vist el paràgraf anterior, segurament és 
ampli. Concretem, doncs. Parlem d’aquells i aquelles que no 
tenen res per menjar. Pobresa en majúscules.
Algunes dades. Durant el 2016, 461 famílies van necessitar, 
per viure (siguem ortodoxos, sobreviure) l’ajuda (caritat?) del 
banc d’aliments. 1.499 persones. 388 infants. Quasi un 8% de la 
població. Una immoralitat. La cantarella de sempre (vivim en 
el millor dels sistemes possibles, la redistribució de la riquesa és 
una realitat, la democràcia ens fa a tots iguals) és una fal·làcia 
colossal. La realitat ens diu que a Manlleu 1.499 persones no 
tenen res per menjar. Han de recórrer a la mendicitat (això sí, 
institucional). Possiblement sigui l’única solució que el sistema 
és capaç d’aportar. En qualsevol cas no fa falta ser molt literat 
per concloure, ni que sigui de forma simplista, que el sistema 
no està funcionant.
Replantejar les polítiques socials, en l’àmbit local, és de 
vital importància. No podem acceptar que any rere any una 
memòria d’un servei municipal ens digui quanta gent a 
Manlleu necessita de la donació d’aliments per tirar endavant.
Trobar les solucions, en un context de dictadura econòmica, en 
cap cas és un aspecte fàcil de concretar. Ara bé, algunes accions 
imprescindibles per avançar podrien passar per diagnosticar, 
analitzar, comparar, invertir i transformar les situacions de 
pobresa que estan afectant a les famílies del nostre municipi. 
Aquesta ha de ser una línia de treball polític, tècnic i social 
primordial. Aquesta ha de ser “la prioritat”.

El concepte de “plusvàlua” va ser desenvolupat per Karl 
Marx a finals del s. XIX, i encara a dia d’avui és un dels pilars 
fonamentals de la teoria econòmica marxista. Però a què es 
refereix exactament Marx quan parla de “plusvàlua” en el món 
del treball? 

La plusvàlua és el valor generat per qualsevol treballador 
assalariat a través del seu treball, però que és apropiat per 
l’empresari. Si el treballador cobrés l’equivalent al valor generat 
pel seu treball, l’empresari no tindria marge de benefici, és a dir, 
no li resultaria “rendible” contractar al treballador perquè no 
podria realitzar l’acumulació de capital, que és l’objectiu final de 
l’empresari. 

És per això que l’empresari opta per pagar un sou al treballador, 
que necessàriament estarà per sota del valor generat pel 
treballador a través del seu treball. Per tant, en qualsevol relació 
laboral basada en el treball assalariat, l’empresari s’apropia de 
part del valor generat pel treballador, mentre que aquest es veu 
obligat a acceptar-ne les condicions perquè el treball és l’única 
via de subsistència que té a les seves mans.

A través de la teoria de la plusvàlua, Marx ens apunta l’essència 
de conceptes com l’explotació laboral i l’acumulació capitalista.

euros de més que l’equip de govern ha 
decidit destinar a les retribucions dels 
càrrecs electes en el pressupost d’aquest 
2017.

els anys aproximats dels pollancres que 
estaven situats a la zona del parc infantil 
del Passeig del Ter i que l’Ajuntament va 
decidir substituir per espècies invasores.

mesos que la Devesa porta tancada per 
unes tanques instal·lades pel propietari, 
les quals n’impedeixen l’accés públic.

sancions que l’Ajuntament de Manlleu ha 
fet a les entitats bancàries, des del 2007, 
pel fet de tenir pisos permanentment buits 
a Manlleu.

Pobresa La xifra
40

118.155

17

0

Plusvàlua

EMERGÈNCIA SOCIAL

el teler6

A QUÈ ENS REFERIM QUAN PARLEM DE...

Textos per obrir cors i alçar punys



Les macrogranges, la industrialització de la ramaderia del porcí.
Els residus que genera la ramaderia industrial i que s’utilitzen 
com a fertilitzant, que es filtren al subsòl i contaminen els 
aqüífers.
Els escorxadors industrials del bestiar porcí, que suposen la 
vulneració de les normes de seguretat en el treball, els drets bàsics 
dels treballadors que comporten horaris de més de 8 hores i sous 
per sota dels mínims amb el sotmetiment dels treballadors a la 
voluntat dels grans grups industrials del porcí, en molts casos, 
amb el vistiplau dels grans sindicats CCOO i UGT.
Les falses cooperatives, el frau de llei més extens en els 
escorxadors. Com a eina d’esclavatge que inscriuen als 
treballadors com a socis cooperadors obligant-los a pagar quota 
d’adhesió i la seguretat social d’autònom, descomptat del seu 

sou i sotmesos al consell rector, que en realitat són els esbirros, 
encarregats d’atemorir i marcar les condicions de treball segons 
les demandes de producció dels grans grups industrials del porcí.
Cal exigir que el Departament de Treball faci la seva feina 
d’inspecció. Que actuï desqualificant aquestes falses 
cooperatives.
La implicació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya 
denunciant l’intrusisme d’aquestes falses cooperatives.
Suport i eines de lluita als col·lectius de treballadors per part de 
sindicats i grups polítics perquè s’autoorganitzin.
Suport a la lluita amb aportacions a la Caixa de resistència.
Divulgació pública i de manera continuada als mitjans de 
comunicació, premsa, ràdio, TV, xarxes, perquè això és una 
guerra.

OPINIÓ

el teler 7

A Osona hi ha tres conflictes relacionats amb el 
cicle del porc
Joan Calsapeu-Layret

LES ENTITATS PARLEN Espai cedit a les entitats manlleuenques

Enguany celebrem els 15 anys de Casal Popular Boira Baixa. 
15 anys de punt de trobada de col·lectius i organitzacions 
que treballen per capgirar-ho tot. 15 anys que ho són tot i res 
alhora, quan mirem enrere i recordem la multitud de lluites 
que han forjat Manlleu al llarg del temps.

Coincidint amb l’aniversari, els passats dies 12, 13 i 14 de 
maig vam acollir a Manlleu la 7a Trobada de la Xarxa de 
Casals i Ateneus dels Països Catalans a Manlleu. La Xarxa 
és una coordinadora de diferents punts físics de trobada per 
l’alliberament nacional, social i de gènere dels Països Catalans 
que vertebren el país des de baix a l’esquerra, des dels barris, 
essent agents actius en la construcció de la unitat popular.

La Trobada va aplegar prop de mig miler de persones vingudes 
d’arreu de la geografia catalana i va omplir el nostre poble 
durant tres dies de lluita, compromís, cultura popular i 
autoorganització popular. La programació es va encetar el 
divendres 12 al vespre amb diferents actes al mateix Casal 
Popular Boira Baixa, com ara la presentació del projecte 
“Sobiranies: una proposta contra el capitalisme” a càrrec dels 
exdiputats de la CUP Josep Manel Busqueta i Isabel Vallet, una 

mostra de cultura popular i un concert a càrrec de Mireia Vives 
i Borja Penalba.

Els actes es van reprendre el dissabte al matí amb l’assemblea 
plenària anual de la Xarxa de Casals i Ateneus, on es va debatre 
sobre el rumb que la coordinadora ha de prendre durant el 
proper any. Tot seguit, va tenir lloc un dinar popular davant 
del Casal. També es van portar a terme diferents taules de 
formació i debat, entre les quals destaquen la taula infantil, la 
de cures o la d’economia social i solidària. Una cercavila amb 
els Geganters de Manlleu, un correfoc amb la Colla de Diables 
Serpents de Manlleu i els Diables Rocadepena d’Alpens, un 
concert amb El Diluvi, Smoking Souls, Resiliència, KOP i PD 
Ratlles i una matinal de glosa van servir per tancar el programa 
d’actes del cap de setmana.

En global, des del Casal Popular Boira Baixa i les diferents 
organitzacions i col·lectius que s’hi reuneixen es fa una 
valoració molt positiva de la Trobada, que va servir alhora per 
refermar el compromís amb el projecte polític transformador 
de la Xarxa i seguir teixint contrapoder popular des de la base, 
colze a colze.

Trobada de Casals i Ateneus a Manlleu
Casal Popular Boira Baixa Manlleu



Les dades demostren que la gent de nacionalitat estrangera fa 
menys ús del sistema sanitari que la resta. Això és degut a que 
la població estrangera, a diferència de l’autòctona, és princi-
palment jove i per tant no en té tanta necessitat.

Els Països Catalans són dels països europeus amb un 
percentatge més baix de treballadores al sector públic, només 
representen un 11% del total. Aquesta xifra contrasta amb la 
de països com Dinamarca o Noruega amb un 34,9% i 34,6% 
respectivament.

1. Barri mobilitzat arran davant els greuges que els comportarà les obres del 
pont de Can Molas, tot junt.
2. Dret individual i col·lectiu a decidir lliurement.
3. Representants polítics que mantenen el càrrec tot i deixar de ser del partit 
en el que es van presentar.
4. l’Ajuntament en va fer cas omís a l’hora d’adjudicar les obres del Teatre 
Centre
5. Totalitat d’habitatges públics dels quals disposa l’Ajuntament
6. Segona inicial del PEC
7. Sistema de gestió empresarial utilitzat de forma fraudulenta per algunes 
càrnies de la comarca.
8. Valor generat pel treballador assalariat i apropiat per l’empresari
9. Situació en la que es troben 1.591 habitatges de Manlleu
10. Herbicida considerat com a ‘possible cancerigen’ segons la OMS

“Aquesta gent tot el dia estan al CAP, 
s’aprofiten de la sanitat pública”

“El problema és que hi ha massa funcionaris 
aquí, com volen que el país vagi bé d’aquesta 
manera!”

SAPS QUÈ M’HAN DIT

Fals!

Fals!

MOTS ENCUPATS

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!
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1. Vista Alegre / 2. Autodeterminació / 3. Trànsfuga / 4. Informes / 5. Onze / 6. Educació / 7. 
Cooperativa / 8. Plusvàlua / 9. Buits / 10. GlisofatRESPOSTES:

ASSEMBLEA CUP MANLLEU

Mentre a Catalunya hi ha fins a 1.010 mòduls 
prefabricats, la Generalitat segueix subvencionant 
escoles de l’Opus amb 30 milions d’euros cada any. 

A Manlleu només l’1% de la població acumula el 20% 
de la renda mentre prop de 500 famílies fan ús del 
banc d’aliments al llarg de l’any.

Les pèrdues multimilionàries causades pel projecte 
Castor hauran de ser assumides pels i les consumi-
dores. Serà novament la població qui pagui un deute 
il·legítim, en aquest cas de 3.280 milions d’euros.


