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ACTIU
UN POBLE



Notícies d’un poble actiu

Quan els de baix es mouen, els de dalt han de tremolar. Perquè no defallirem 
fins que sigueu a casa #llibertatpresospolítics #republica

Concert per festejar que l’Ateneu és una realitat. Les assemblees i les comis-
sions de persones voluntaries són l’expressió de la gestió comunitària que per-
met a tota la ciutadania poder participar d’aquest model d’espai de proximitat.

Un poble actiu, un poble amb una forta xarxa 
social d’entitats, d’associacions de tota mena 
(socials, culturals, esportives, polítiques, sindi-
cals, etc,) és un poble molt més fort per re-
sistir i ajudar-se en els moments difícils, per 
resistir als qui persisteixen a intentar dividir-nos 
i enfrontar-nos per qüestions de procedència 
personal o familiar, per millorar les condicions 
de vida, per fer front a les injustícies. Un poble 
actiu és un poble amb més capacitat d’autoor-
ganitzar-se, amb més capacitat de pensar per 
si mateix, és una escola de democràcia, és un 
poble més compromès i més protagonista del 
seu propi desenvolupament. 

Per això reivindiquem i removem  la riquesa 
de Salt en aquest sentit, com un element es-
tratègic del poble que volem.

Un poble actiu és un poble viu i una manifestació en són les festes populars, que serien 
impossibles sense la implicació de la gent que voluntàriament hi dedica molt d’esfoç. 
Per donar-hi suport hem fet realitat la creació d’un servei d’atenció a les entitats.

Suport a les entitats, participació activa en les festes i celebracions que es duen 
a terme al llarg de tot l’any al poble. Les entitats són l’eix vertebrador de la vida 
cultural i associativa de la vila.

El medi obert és l’espai de relació i socialització per excel·lència i com a tal, els 
projectes com “Juguem?” són projectes que posen les bases per a la convivèn-
cia i els valors democràtics d’una cultura basada en l’educació i la llibertat.

L’activitat física i l’esport és un dels pilars per a la salut integral de les persones i l’ac-
ció que millor  la demostra és la SAFIS i la majoria de les propostes van encaminades a 
infància i joventut perquè és quan s’han de promoure des de les edats primarenques.



Què podem fer des del carrer?
Per començar cal remarcar que aquesta via 
ha de ser el centre del moviment d’allibera-
ment català i no pot estar supeditada ni pen-
dent dels interessos de poder partidista. Cal 
pensar en dos aspectes molt importants en 
les mobilitzacions, accions, etc, que empren-
guem: que puguin ser seguides per una gran 
massa de població,  que puguin ser perdu-
rables en el temps i que generin complicitats 
de poble.

1. Fer palesa la imposició. Ensenyar 
al món que vivim sota la imposició d’un estat 
demofòbic que no respecta els drets humans, 
ni individuals ni col·lectius, que potser tindrà 
el poder però no li atorguem l’autoritat. I ho 
mostrarem a cada ocasió que tinguem.

2. Utilitzar el poder que podem 
exercir com a consumidors. Com a 
consumidors tenim una força que no valorem 
prou. El nostre consum pot provocar canvis 
importants a nivell econòmic, pot promoure 

una activitat econòmica que respecti el ter-
ritori i la seva gent, pot acostar-nos a majors 
quotes d’autosuficiència i d’independència 
econòmica, pot ajudar a un major equilibri 
territorial, a uns pobles i ciutats més huma-
nitzats i més lligats a unes formes pròpies 
de fer i de relacionar-nos, pot generar una 
ocupació i una activitat menys dependent, 
amb més repercussió social directa, etc. 

Criteris a l’hora de consumir: compromís na-
cional, compromís social, respecte per la llen-
gua, proximitat, respecte pel medi ambient: 

3. Reforçar les eines de construc-
ció nacional. Si des de les institucions 
considerem que una de les funcions és pre-
servar les eines i estructures pròpies de país, 
de construcció nacional, de preservació de la 
llengua i la cultura, etc, allò bàsic és que com 
a ciutadania també ho reforcem. Des de la 
televisió i els mitjans propis, l’escola, el teixit 
associatiu, el coneixement i preservació de 
l’entorn, les eines de cohesió social, etc.

4. Estendre el projecte polític. Re-
pública. La República Catalana és una eina 
imprescindible per a la nostra supervivència 
com a poble però és alhora i especialment 
un projecte de vida, un projecte polític de 
drets i llibertats per a tothom. Cal que des de 
baix, des del carrer, des de les diferents lluites 
com a punt de confluència, es vagi estenent 
el projecte, cal anar-lo dotant de contingut, cal 
avançar en el procés constituent. 

5. Mantenir la mobilització. Tot 
s’aguanta mentre mantenim la capacitat mo-
bilitzadora i aquí influeix la guerra psicològica 
de l’Estat amb els seus mitjans i també les 
batalles de poder partidistes dels propis par-
tits republicans. És per aquest motiu també, 
que cal que a ciutadania deixi d’estar tant 
pendents de si aquell partit diu o fa tal cosa 
i centrar-nos en les pròpies capacitats, en el 
poble com a motor dels canvis i en tot cas 
exigir a les persones que ostenten càrrecs de 
representació estar a l’alçada d’aquesta.

Segur que molta de la gent que por-
ta anys de mobilitzacions, que 

Què fer?   va protegir els col·legis electorals 
l’1 d’octubre, que no va entendre 
perquè no es va ni intentar fer efec-
tiva la declaració d’independència 
o a molta altra gent que es pregun-

No caure en els paranys del der-
rotisme ni en els enganys d’un 
suposat eixamplament i del “més 

Resistir, avançar. 
Perseverar.    

endavant ja farem”. L’única lluita 
que es perd és la que s’abandona 
i no pensem abandonar.

Què fer des de les institucions? 
No rebaixar el discurs, fer visualitzar cons-
tantment la no acceptació de la imposició 
i l’autoritat de l’Estat, insistir una vegada i 
una altra perquè avanci la voluntat popular 
en les lleis aprovades, no rebre des de les 
institucions (Generalitat, ajuntaments, etc, a 
representats de l’Estat). Al mateix temps les 
institucions han de tenir la funció de preser-
var les escasses estructures de poder que 

ens quedin i posar-les, de la manera que es 
pugui, al servei d’aquest projecte col·lectiu 
d’alliberament que es diu República Cata-
lana. 
 
A nivell municipal, els nostres ajuntaments 
també han de ser una eina al servei de 
la voluntat popular, de la construcció de 
la República i els polítics que es presentin 
a les properes eleccions han de ser clars 

en aquest sentit. No volem polítics que fan 
grans discursos de fermesa i a la primera 
notificació judicial (posem per cas) corren a 
complir tot el que els diguin, a rebre el de-
legat del govern de l’Estat o qualsevol acte 
o gest de submissió.

No exigim que ningú es posi en risc a nivell 
personal però sí que es compleixi el que 
es diu.

ta: i ara què? intentem aportar 
quatre modestes idees del que 
pensem que hauríem de fer des de 
les institucions a través dels nos-
tres representants i des del carrer. 

Foto dE PoRtAdA  
dia 1 d’octubre davant l’Ajunta-
ment. El poble dempeus esperant 
els resultats.
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Ens pots trobar a: Segueix-nos a:

Assemblea oberta d’IPS-CUP.  
Escoltem, repassem, encaminem, priorit-
zem. Empenta i múscul a l’assemblea.

Lliurament dels premis 3 de març 2018 
La tradició dels fogons de can Vilanova i l’em-
penta de l’associacionisme diola a la nostra 
vila són els receptors del premi.

CUP-Crida per Girona i IPS donen 
suport a l’Espai Antiracista.  
Solidaritat amb les tres persones denuncia-
des per PxC que estan essent investigades, 
i reclamen que s’arxivi el cas.

Destaquem:

L’Street Workout arriba a Salt  
L’Ajuntament dóna així resposta al procés 
participatiu

Agressions i insults a un membre d’IPS-
CUP mentre encartellava 
Les agressions varen ser fetes per un grup 
d’individus d’estètica neonazi.

Després de l’1-O - Vaga General 3-O  
Es va tornar a fer història. La jornada de 
vaga general va ser un èxit rotund amb una 
participació que va superar el 70%.

S’inicia per primera vegada uns 
pressupostos participatius. 
Aquest mes d’abril s’inicia un cicle de 
trobades per obrir la participació al 
Pressupost Municipal de 2019. 

Licitació i posada en marxa del nou 
contracte de residus.
Unificació de serveis en un sol contracte que 
permet més eficàcia, exigència  i control.
 

Licitació i posada en marxa del nou 
contracte de manteniment d’espais 
verds urbans

Jardineria funcional i ecològica  
Inventari digital de l’arbrat, projecte de 
“Jardinets Urbans” i substitució progressiva 
Glifosat per biocides. 


