
ASSEMBLEA OBERTA
Data: Dijous 3 d’octubre 2013 a les 7:30h
Lloc: Plaça Sant Vicenç 
Barri: Sarrià

Ordre del dia:
1. Activitat feta al districte
2. Treball al Parlament de Catalunya
3. Torn de paraules

Aquesta assemblea oberta es fa just després d’una xerrada emmarcada a dins 

de  les  XII  Festes  Alternatives  de  Sarrià.  La  xerrada,  cooperativisme  i 

alternatives al capitalisme, la duu a terme el periodista i diputat al Parlament de 

Catalunya per la CUP-AE David Fernàndez. 

Abans de començar es recorda als i les assistents que encara es poden fer 

donacions a la caixa de resistència de la vaga de docents de les Illes Balears i 

s’anima a contribuir-hi.  De la mateix manera, s'insta a al  públic a aportar la 

seva  signatura  en  la  iniciativa  legislativa  popular  sobre  la  renda  mínima 

garantida.  

1. Activitat feta al districte
1) Campanya nit bus
Ja des de fa uns mesos que de del nucli de la CUP al districte hem començat 

una campanya de denúncia de totes les mancances en relació  al  transport 

públic a Vallvidrera. Aprofitant les festes majors de Vallvidrera (a del 7 al 14 de 

setembre) es va elaborar un tríptic on s’explica tant la situació del transport com 

l’últim posicionament de CIU, negant la implantació de transport públic nocturn 

en el ple de l’ajuntament fet el juny de 2013. 

2) Setze portes
Com ja havia explicat el nucli de la CUP al districte, el projecte de les setze 

portes és un projecte urbanístic que ens preocupa molt. Després de que les 

autoritats  n’anunciessin  la  seva  paralització,  hem pogut  comprovar  com en 

algun dels espais s’han començat a fer moviments sospitosos que veiem com 

una ofensiva encoberta. Hem fet un article al blog per a denunciar-ho i farem 

una pregunta en el proper ple per esbrinar què està passant.



3) Campanyes conjuntes
A. Fa dues assemblees obertes el moviment del 15-M del districte va venir a 

presentar un projecte que volia dur a terme amb altres grups i organitzacions 

del  districte.  Aquesta  campanya  ja  està  en  marxa  i  hi  estem  participant 

directament. Fins ara, s’han fet paradetes informatives i un acte de presentació. 

Continuarem treballant  conjuntament  per  denunciar  la  situació  de  la  sanitat 

pública al districte.

B. Com cada any hem col·laborat amb la Comissió de Festes Alternatives de 

Sarrià (CFAS). Aquest any, ens hem encarregat d’organitzar la xerrada feta just 

abans  d’aquesta  assemblea  oberta  sobre  cooperativisme  i  alternatives  al 

capitalisme.

C. Aquest  any,  la  CUP  del  districte  també  hem  participat  en  el  segon 

Correllengua fet a Sarrià.

4) Rebrot del feixisme als carrers dels districte.
Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Sarrià-Sant Gervasi hem denunciat 

el preocupant auge de mostres explícites de feixisme i nazisme als carrers del 

districte i la celebració d’actes organitzats per grups d’ultra dreta com el cas de 

la concentració a l’estàtua del timbaler del Bruc el passat 11 de setembre. 

*S’acaba aquesta intervenció recordant l’adreça del blog per tal de que la gent  

interessada  pugui  saber  quina  és  la  nostra  activitat  més  recent. 

(http://cupsarriasantgervasi.wordpress.com/).

2. Treball al Parlament de Catalunya
Les intervencions d’aquest punt les realitza el diputat David Fernàndez.

Abans d’entrar en matèria de tot allò que ha passat al parlament, es fa èmfasi  

de que la manera de veure la realitat a dins del parlament és molt diferent de la 

que es veu des del carrer i que per tant és molt important seguir tenint un peu 

al carrer per no caure en el mateix error que la majoria de grups parlamentaris. 

Així  mateix,  es fa  la  denúncia que les decisions polítiques no es prenen al  

parlament sinó que qui ho fa són els mercats, que governen cada dia.

Ja  a  dins  de  l’activitat  parlamentaria  es  comenta  que  un  dels  punts  més 

importants  en aquests últims tres mesos ha sigut el Debat de Política General.  

http://cupsarriasantgervasi.wordpress.com/


Contra tot pronòstic, es van aprovar 6 propostes de les 16 que va presentar la 

Candidatura  d’Unitat  Popular  –  Alternativa  d’Esquerres  (CUP-AE).  Aquestes 

giren entorn de:

- L’economia social i solidària

- Els drets dels infants i menors d'edat

- El dret a decidir sobre el propi cos

- El dret a decidir del poble de Catalunya 

- Propostes sobre la llengua

- Prohibició de la fracturació hidràulica (“fraking”)

 

En el següent enllaç queden recollides les propostes redactes per la CUP-AE 

que  s’han  aprovat,  ja  siguin  íntegres  com  transaccionals 

(http://www.parlament.cup.cat/?p=562).

Se celebra que des de que la CUP-AE ha entrat al parlament, no s’ha tornat a 

disparar cap bala de goma i  que si  ha estat així  és gràcies a la gent  i  les 

organitzacions que han lluitat perquè així sigui.

S’explica que s’està treballant per poder fer un referèndum que decideixi sobre 

el futur polític de Catalunya en matèria de relacions amb Espanya. Actualment 

hi ha 5 vies legals de les quals 4 depenen directament de l’estat espanyol i que 

per tant ja donem per mortes. La última opció són unes eleccions plebiscitàries 

amb una DUI, pendent de ratificació per referèndum. Aquesta alternativa no 

satisfà a totes les bases ja que no es vol que hi hagi interessos partidistes a  

l’hora  de  prendre  una  decisió  tant  transcendental.  Com  ja  s’ha  dit  moltes 

vegades, el programa de la CUP-AE diu que la consulta s’ha de fer sí o sí. A 

més, aquest procés ha d’anar lligat a la participació de les classes popular, on 

hi  tenim molt  a  dir  amb un procés constituent final  per  tal  de construir  una 

societat més justa i solidària.

S’acaba l’explicació denunciant la impunitat  amb la corrupció i la cultura del 

pacte pròpia de les elits.

3. Torn de preguntes
3.1. Què s’ha de fer amb els bancs?

http://www.parlament.cup.cat/?p=562


El que proposem és deixar-los caure. Si ens han mantingut al marge de tot, ara 

no hem de pagar la seva caiguda. No només ens conformem en que deixin de 

robar sinó que exigim que paguin tot el que ens han pres.

S’explica que el model de futur que defensem és la banca ètica tot i que encara 

és força embrionària. Un model no tan bo, però que és acceptable és el de les  

caixes. Aquelles caixes que naixien de principis mutuals i socials muntades per 

la burgesia preocupada pel futur dels seus treballadors.

Es denuncia que si bé abans hi havia caixes, bancs públics i bancs privats, els  

dos primers gairebé han desaparegut. Es recorda que tot i així, encara queden 

algunes caixes cooperatives com la de Caixa Colonya (és la que s’ha escollit 

per la caixa de resistència de la vaga de les illes) i  Caixa Ontinyent. També 

tenim l’exemple de Caja Laboral. 
S’acaba la resposta recuperant la cita: “fins que els responsables de la crisi no 

estiguin a la presó no ens en sortirem”.

3.2.  Després  de  recordar  que  calen  més  persones  com  en  David,  es  
pregunta per la  por que té la  gent per  lluitar,  ja  que veu com sempre  
acaben guanyant els mateixos, fent el joc a qui roba i estafa.
Es comenta que hi ha molts corrents que potser no són prou coneguts però que 

dia a dia van creixent. És important que els moviments no els encapçali una 

persona sinó que ha de ser el poble, com un tsunami col·lectiu. Al cap i a la fi,  

som el bagatge acumulat i l’herència rebuda dels qui van lluitar pels nostres 

drets.

3.3. “Els bancs deixar-los caure però els lladres a la presó”.
Sí, tot i que el sistema de presons és un dispositiu social que no ens agrada. 

En  aquest  cas  demanem   que  així  sigui  perquè  els  delictes  que  s’estan 

cometen són massa greus. A més el caire públic d’aquests delictes fan que 

encara siguin més condemnables. En el cas de Catalunya ens trobem que el 

principal problema de la corrupció és la impunitat que hi ha al seu voltant. Hi ha  

4 maneres de fer-ho.

1- No investigar  



2- Un cop s’inicia el procés judicial, intentar-lo dilatar al màxim  . L’exemple 

seria el cas de Núñez i Navarro, persona condemnada però que encara 

no ha ingressat a la presó. 

3- Quan s’està apunt d’ingressar a presó, fer un tracte  . L’exemple seria el 

cas Pallerols. Aquesta situació és totalment injusta ja que gairebé mai 

s’acaba pagant el total de diners robats.

4- L’indult  .  És un pràctica força estesa a la nostra societat.  Un exemple 

seria el cas Treball.

Hem vist que s’han fet fins a 25 reformes per endurir el càstig per petits furts i 

robatoris i en canvi mai s’ha endurit la llei per a casos d’alts càrrecs i elits. 

3.4. Si els nazis van acabar al tribunal penal internacional, perquè no es  
constitueix un tribunal internacional de caràcter econòmic per tal de jutjar  
els delictes de caire econòmic?
Totalment d’acord, amb la idea. S’hauria de condemnar tant a les persones que  

han robat com a les que han enfonsat el sistema.

3.5. Deixar caure els bancs és complicat perquè hi ha casos, com el dels  
funcionaris, en el que et donen els diners a través d’uns bancs que no  
esculls i t’imposen. Aleshores que hem de fer?
Alternatives globals n’hi ha molt poques i és per això que les estem construint.  

En el cas dels funcionaris amb La Caixa, sempre es pot començar un moviment 

de desobediència. Això és el que es va fer en algunes universitats i es va poder 

aconseguir  que  la  gent  que  ho  volgués,  tingués  una  targeta  universitària 

deslligada de qualsevol entitat bancària.

Es recorda que els experts preveuen que la propera bombolla  que explotarà 

serà la de les pensions ja que al cap i a la fi son diners que estan jugant en 

borsa. Per tant s’ha d’acabar amb tot això. 

A part d’això, també hi ha èxits en el cas del cooperativisme i ara més que mai 

ja que s’acosta Fiare, una banca ètica que està apunt d’arribar i que és d’àmbit 

europeu.



3.6. S’agraeix la batalla al parlament. Es pregunta per les cooperatives de  
menjar.
Es  diu  que  el  suport  de  les  places  i  carrers  és  la  que  fa  avançar.  El  

cooperativisme no és la panacea i per tant l’hem de criticar per millorar-lo com 

en el cas del cooperativisme agrari. Tot i que hi ha molt bons exemples, també 

n’hi ha de dolents, com el cas de l’Aldea. En aquests cas el problema va ser 

que la gent se’n va desentendre; i és que el cooperativisme és car i lent i s’han  

de tenir ganes de treballar ja que és més complexa que altres sistemes.

3.7. Com podem avançar cap a una universitat cooperativa després de  
veure el que està passant a l’actualitat?
Es ratifica la idea de que la privatització ha entrat a la universitat carregant-se 

així  un  projecte  de  500  anys  d’història.  La  solució,  segurament,  ha  d’anar 

lligada a un canvi de model social i econòmic. Critica que si seguim creant tants 

i tants llocs de feina de baix nivell qualitatiu, d’aquí poc no caldran universitats.

3.8.  No  agrada  gens  la  idea  d’unes  eleccions  plebiscitàries,  tot  i  que  
sembla que és la solució més possible. Quines altres vies hi ha, doncs?
Com sempre ha defensat la CUP-AE la solució és la desobediència, tot i que 

encara cal concretar en que consistiria. No hi ha més legitimitat que la que neix 

de la sobirania popular. 

Es descriu l’exemple d’Islàndia, quan en referèndum van decidir no pagar el 

deute. Amb aquest acte de desobediència van aconseguir no fer-ho encara que 

tota la comunitat econòmica internacional va fer molta pressió perquè no ho 

aconseguissin.

Un altre exemple molt més proper va ser la consulta l’any 2009 a Arenys de 

Munt, tot i que és un cas diferent, va ser tot un cas de desobediència que va 

desembocar en una onada de consultes arreu del principat. 

Per tant ara s’ha de lluitar per fer una consulta sí o sí. Si no és possible, ja  

anirem  a  buscar  altres  vies.  Tot  i  així  les  eleccions  plebiscitàries  no  ens 

agraden perquè està subjecta a redits electorals fora de la consulta en si.

3.9. Com es viu compartint espai amb persones que es diuen d’esquerre i  
que duen a terme polítiques privatitzadores?



Si la CUP va néixer al 2003 és gràcies al descrèdit de les esquerres oficials, 

agreujat durant l’època del tripartit. I és que amb ell es va canviar el país, van 

augmentar les desigualtats, la pobresa, es van disparar bales de goma (amb 

resultats fatídics), es va retallar la funció pública; és a dir, les esquerres van 

governar  com  dretes.  Un  exemple  clar  és  el  contracte  que  ha  aparegut 

recentment  a  l’Hospital  Clínic.  S’ha  oblidat  les  classes  més  afectades  i 

vulnerables. 

3.10. Com és que als Països Catalans no hi ha cap radio de resistència  
important com a Itàlia? Si bé la Directa és on bon mitjà, potser es queda  
una mica curt. (Es recorda que hi ha exemplars de la Directe a un quiosc  
a Reina Elisenda.)

Totalment d’acord amb la proposta. A més ens trobem en una situació difícil, on 

els mitjans públics estan subordinats al poder. Si l’extrema dreta ho ha pogut 

fer, nosaltres també ho hem de poder fer, tot i que no disposem dels mateixos 

recursos. Es comenta que hi ha una iniciativa d’àmbit digital, tot i que aquest 

presenta alguna dificultat, sobretot per arribar a la gent gran. Algun exemple 

seria la Tele.cat o Irratia (País Basc).

3.11.  Es diu que “Tv3 es la  nostra” però hi  falta  pluralitat  i  manca de  
discurs. Quina solució hi ha?
 
Com es diu, “sense  mitjans públics no hi ha democràcia” tot i que actualment 

estan massa degradats, hi ha gent que cobra molt i  que els directors tenen 

sous molt elevats i  connotacions polítiques. Per exemple el  director de TV3 

cobra més que el president de la generalitat. Tv3 té molts dèficits, i sempre hi  

ha les mateixes dinàmiques polítiques. L’alternativa esta als mitjans comunitaris 

i alternatius que donen veu a moviments que no surten als mitjans públics i 

importants. També s’ha de tenir en compte que cada cop els mitjans surten a 

mirar a les xarxes, punt força interessant.  



3.12.  Com  podem  combatre  la  impunitat  política  d’aquells  que  han  
enfonsat el sistema i a més han fet lleis i polítiques per tal de defensar-
se? 
Com s’ha dit abans, la llei no diu que si ets ric no vas a la presó, sinó que és 

l’aplicació  de les sentències el  que els  fa  impunes.  Hi  ha hagut  fins a 200 

indults  firmats  tant  per  partits  de  dretes  com d’esquerres.  Què  podem fer? 

Doncs un bon exemple és el  de COOP57 i  la Federació d’Associacions de 

Veïns  de  Barcelona  (FAVB)  que  s’han  presentat  com a  acusació  particular 

contra el cas Palau. Com que s’ha fet així, no hi haurà cap mena de possibilitat  

de  fer  pactes  i  s’haurà  d’anar  a  judici  sí  o  sí.  És  una  possibilitat  cara 

econòmicament, però cal seguir batallant.

Hem de tenir en compte, i a més denunciar-ho, que a Catalunya només hi ha 3 

fiscals anticorrupció i que per tant no arriben a tot. Si ens fixem en els grans 

casos que estan apareixent, com Gürtel o Palau, no són fruit d’investigacions 

de la fiscalia sinó informacions filtrades des de dins. 

És  important  saber  que  el  mateix  poder  que  corromp  no  deixarà  que  se’l 

combati, és per això que és important el control popular. 

3.13  Com  veus  que  una  persona  com  la  Teresa  Forcades,  monja  
benedictina, encapçali un moviment com el de Procés Constituent? 
El  David  F.  no  ho  veu  contradictori.  Coneix  el  cristianisme  de  base  molt 

compromès als barris obrers i  que des de sempre ha lluitat  per les classes 

populars. 

3.14 Cada cop estem veient com a Europa i aquí, les esquerres ho estan  
fent tant malament que estan proliferant molts moviments d’extrema dreta  
que també disposen d’impunitat en els seus actes; fins i tot creixen els  
partits legalitzats lligats a aquestes ideologies. Què en penses?

La relació entre l’esquerra deficitària i l’augment de l’ultra dreta és correcte. Si 

ens fixem en el Front Nacional de Le Pen, veiem com un 40% del seu electorat 

ve directament de vot comunista. 

Contra el feixisme no es pot permetre cap grau de tolerància; cal un combat 

integral; com el que es farà el 12 d’octubre a Sants. S’alerta que hi ha partits 



com CiU que no es relaciona amb extrema dreta,  però que en canvi  duen 

polítiques d’estrangeria i s’abanderen amb lemes com “aquí no hi cap ningú 

mes” pròpies dels moviments d’ultra dreta.

S’aprofundeix en el tema del 12 d’octubre. Es diu que hi ha una iniciativa social 

i comunitària a Sants per tal d’ocupar la plaça i impedir que la manifestació de 

grups com Democracia Nacional i la Falange es pugi fer. 

Sobretot  no  s’ha  de  banalitzar  mai  el  feixisme  sabent  que  l’exemple  de 

Blanquerna a Madrid és un incident lleu comparat amb els atacs constants que 

reben al País Valencià.

Tenim  molts  exemples  a  Europa  sobre  com  combatre  el  feixisme  com  a 

Alemanya i Anglaterra. Aquí, un bon exemple, és Unitat contra el feixisme i el 

racisme.

*S’acaba l’assemblea oberta amb el comprimís de penjar l’acte en els pròxims 

dies, tal i com hem fet en les anteriors ocasions.


