
La democràcia està en 
perill, defensem-la!
Construïm la República de tots  
els catalans i catalanes.
El 27 d’octubre passat Mariano Rajoy, president el govern espanyol, posant veu al seu partit 
(Partido Popular) i al del PSC-PSOE i Ciutadans anunciava la dissolució de l’autogovern de 
Catalunya: destitució del govern català en ple, dissolució del Parlament i convocatòria d’elec-
cions autonòmiques a Catalunya el 21 de desembre. Un eleccions il·legítimes.



Article 155
Tot en el marc d’aplicació de l’article 155 de la Constitució que en el seu moment explicava 
poc, però que a dia d’avui ja sabem en què s’ha traduït: 

Control dels comptes de la Generalitat que està afectant  
la gestió diària de les polítiques socials.
Atacs a la llibertat d’expressió dels mitjans de comunicació.
Reiterat atac a la immersió lingüística de l’escola catalana, 
el model de cohesió social de tot un país.
Tot un cop d’estat.

Repressió i presos polítics
En un context de repressió sense límits que ha portat a tenir mig govern legítim a la 
presó i l’altre a l’exili, acusats de delictes de rebel·lió i sedició, amb penes de més de 
30 anys de presó. Sí, presos polítics.

Repressió de líders socials
Una repressió que dies abans s’emportava els Jordis, dues persones innocents,  
dos líders socials que han donat veu a les mobilitzacions pacífiques més multitu-
dinàries viscudes per aquest país. Tota una revolució democràtica al cor de l’Europa 
del capital.

Repressió i 1 d’octubre
Una repressió que ens ha portat a viure jornades de violència d’estat com la de l’1 d’octubre: 
1.000 ferits, prop de mig milió d’euros de destrosses a escoles per part dels cossos policials 
de l’Estat i un desplegament inusual de cossos militaritzats pels carrers, pobles i ciutats de 
Catalunya. Violència d’estat per tots els mitjans: presos polítics, cossos policials pegant a la 
població i l’extrema dreta campant pels carrers intimidant i agredint.I desenes i desenes de 
multes, citacions judicials que encara segueixen arribant per l’organització i participació en 
mobilitzacions en contra d’aquest cop d’estat.

Els motius?
Aplicar el programa polític de la majoria parlamentària sorgida de les eleccions del 27-S  
de 2015. 

Aplicar els resultats del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre on més de 2 milions 
persones van votar enmig d’una repressió brutal.

Donar veu a centenars de milers de persones que reclamen el dret a l’autodeterminació 
d’aquest poble.

I quina ha estat la resposta  
del poble català?
Dignitat, determinació, sortir al carrer, mobilitzacions, organització, vagues, actes i encartella-
des… totes de caràcter pacífic.

Aquestes  
eleccions il·legítimes 

del 21 de desembre són 
vitals.  

O seguim endavant 
com a poble o ens 

esclafaran.



El règim del 78 trontolla
I el poble de Catalunya ho ha aconseguit. Hem fet trontollar el règim del 78. Perquè es tracta 
d’això: trencar les cadenes d’un règim pensat perquè res canviés i per perpetuar un Estat pen-
sat a favor de les grans oligarquies i en contra de la seva gent. Aquell pacte de les elits que 
va fer que el franquisme continuï impregnant aquest Estat corrupte, violent i antidemocràtic. 
Ara els hem destapat. I ara els hem de fer fora.

El PP, C’s i el PSC-PSOE estan disposats a passar per sobre dels drets 
democràtics d’aquest país. Ho permetràs?

En aquest context, l’espai de les esquerres no independentistes 
ha de decidir lluny de tacticismes: democràcia o feixisme?

“Si ets neutral en situacions d’injustícia, has escollit el costat 
de l’opressor” (Desmond Tutu)

I ara què toca?
Aturem el cop d’estat a les urnes. Aturem el 155, les 
detencions i la repressió butlleta a butlleta!

I després: 
La unilateralitat és inevitable i ampliar la majoria, impres-

cindible. Ens han demostrat que l’única via per aconseguir la 
bilateralitat és la unilateralitat. Aquest país ha de seguir cami-

nant malgrat les seves imposicions i prohibicions. Un camí que ne-
cessàriament s’ha de dibuixar buscant consensos i ampliant majories. 

Les majories democràtiques d’aquest país.

Hem de seguir construint la República  
catalana dels drets socials
Que inclogui la gran majoria de la població. Una República inclusiva, pensada per a 
la diversitat d’aquest país, que per molt que els partits unionistes la vulguin utilitzar 
per dividir, no en tingueu cap dubte, és la nostra gran riquesa. Des de Sant Celoni 
fins a Sabadell. Des de Berga fins a Badalona. Un sol poble! 

Algunes de les lleis catalanes suspeses pel 
Tribunal Constitucional els darrers mesos
Decret llei d’impostos als bancs
Decret llei contra la pobresa energètica
Llei de prohibició de les pràctiques de fracking
Llei de consultes populars
Llei d’igualtat efectiva (home-dona)
Llei contra els desnonaments 

Aquestes  
eleccions il·legítimes 

del 21 de desembre són 
vitals.  

O seguim endavant 
com a poble o ens 

esclafaran.



Actes campanya 
electoral 21-D
Inici campanya 4 desembre a la nit

Encartellades 5 desembre tarda,  
6 desembre matí, 11 desembre tarda

Repartiment fullets 11 i 12 de desembre

Acte central de campanya 
Dissabte 16 de desembre, a les 11.30 h  
Plaça Comte del Montseny (futura plaça 1 d’octubre)

Joan Garriga “Nana”, ex diputat CUP-CC Ribes (Garraf)

Arnau Comas, candidat CUP-CC núm. 9 llista Barcelona i regidor CUP 
Sant Esteve

Mariona Pascual, candidata CUP-CC núm. 14 llista Barcelona i regidora 
CUP Sant Celoni

Marta Cordomí, candidata CUP-CC núm. 58 llista Barcelona i regidora 
CUP Cardedeu

Presenta Oriol Hernández, regidor CUP Palautordera

Amb la música de La Tribut FM i molt més…

Marxa dels CDR del Baix Montseny 
17 de desembre, al matí

Jornada reflexió 20 desembre

Eleccions 21 de desembre

Desencartellada 22 de desembre

Si voleu informació o donar-nos un cop de mà:

santceloni@cup.cat o 681 60 84 00 (whatsapp)
www.santceloni.cup.cat
Instagram i Twitter @cupsantceloni
Facebook: www.facebook.com/infocupSANT CELONI I LA BATLLÒRIA


