
Discurs de constitució de l'Ajuntament de Tàrrega, 13 de juny de 2015

Bon dia i gràcies a tothom per haver vingut

Abans  de  començar,  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  volem explicar  el  perquè  del 
nostre vot: per què hem votat Ramon Boldú com a alcalde i hem decidit de fer un vot 
nul. Com alguns podeu saber ja, el Ramon es va veure obligat a escollir entre fer de 
regidor i la seva feina com treballador a nòmina de l’Ajuntament. El Ramon és soldador 
des de fa molt anys. El Ramon va haver de renunciar perquè la Llei orgànica de règim 
electoral  general  estipula  com a  causa  d’incompatibilitat  amb  el  càrrec  de  regidor, 
encara  que  sigui  sense  càrrecs  de  govern,  el  fet  de  ser  treballador  a  nòmina  de 
l’Ajuntament, i ell no es pot permetre renunciar als ingressos mensuals que cobra de la 
seva  feina.  Així,  ens  trobem que  amb aquesta  democràcia  poden arribar  a  regidors 
persones  amb interessos  privats,  propis  i  particulars,  però no  un obrer  a  sou d’una 
institució pública, concretament de l’Ajuntament en qüestió. Poden exercir de regidors 
lladres,  feixistes  i  xenòfobs,  per  exemple,  però  no  un  treballador  municipal  si 
econòmicament no s’ho pot permetre. Per tot això, i atès que no hauríem votat d’alcalde 
cap altre  candidat  que no fos  el  de la  CUP, hem decidit  emetre  aquest  vot  nul  per 
denunciar-ho simbòlicament.

Dit això, volem fer algunes consideracions sobre el nou consistori. Convergència i Unió 
ha augmentat en vots i regidors, és molt cert, però no tenen majoria absoluta, per la qual 
cosa entenem, i, sobretot, creiem que ells han d’entendre, que el seu programa ha d’estar 
condicionat a la majoria real d’aquest nou Ajuntament. Els grups d’esquerres, almenys 
els votants dels quals se’n consideren, tenim majoria en el Ple. Això és un fet evident. A 
més, aprofitem per dir que la consciència social de Tàrrega ha fet esborrar del mapa 
dues forces polítiques lamentables, com sabem que són el Partit Popular i la filofeixista 
PxC. Esperem que mai més tornin a tenir representació al nostre poble. I us animem a 
tots a treballar activament per acabar amb l’espanyolisme, el sexisme, el feixisme i el 
racisme.  Com  dèiem,  des  de  la  CUP  treballarem  per  fer  valdre  la  majoria  social 
d’esquerres d’aquest Ajuntament a fi d’aplicar polítiques socials i d’emergència en tots 
els àmbits, tal com portàvem al nostre programa i com coincidim amb altres formacions.

La CUP som la principal força de l’oposició en nombre de vots, en som conscients, i 
això no fa res més que enfortir les nostres ganes de dur a terme una oposició honesta, 
contundent i sobretot constructiva al nou govern municipal escollit  avui. La CUP és 
aquí i arreu una esmena a la totalitat, una alternativa necessària i real a uns ajuntaments 
governats durant llargs anys, principalment, pels partits del règim del 78: el PSC-PSOE, 
CiU i el PP. Els dos tripartits locals no van ser les esmenes a la totalitat que molta gent 
volia llavors; foren governs continuistes i sense arrels profundes en una nova forma de 
fer política.

Si bé avui volem fer valdre aquesta majoria d’esquerres, també volem evidenciar que la 
immensa  majoria  d’aquests  regidors  som  independentistes.  Som  14  regidors 
independentistes, 15 comptant-hi el Comú. I així ho haurem de demostrar quan avanci 
la revolució democràtica catalana que ens ha de dur d’una vegada per totes a la ruptura 
amb el règim postfranquista de la Transició.  Tot el que convingui per a construir la 
República Catalana independent.  Desobediència institucional quan convingui:  amb la 
normativa  vigent  no  serem  mai  un  poble  lliure,  ens  ho  recorden  constantment  els 
tribunals espanyols. I ple suport també a una declaració unilateral d’independència del 



Parlament  de  Catalunya,  a  la  celebració  d’un  referèndum i  a  un  procés  constituent 
participatiu i popular català.

D’altra  banda,  també volem evidenciar  que  el  resultat  d’aquest  Ple  és  contrari  a  la 
imposició del consorci sanitari de Ponent, tan polèmic arreu per la fragmentació que 
pretén fer de l’ICS i per l’avanç que suposa en el camí de la privatització sanitària que 
el  Govern  de  CiU  i  Boi  Ruiz  estan  duent  a  terme.  Confiem  que  cap  dels  partits  
d’esquerres es desvinculi  de la seva oposició al  consorci.  I  que CiU ho tingui  molt 
present en aquests futurs temps. 

Més enllà de tot això, la CUP valorem molt positivament la confiança rebuda per 1.127 
persones, una xifra que ha sorprès molta gent, i a nosaltres mateixos també, encara que 
ja preveiem un suport important abans de la campanya, durant la campanya i cada cop 
més segons s’acostava el dia de les eleccions.

Som  tres  regidors  de  la  CUP.  I  podem  dir  sense  embuts  que  som  tres  regidors 
independentistes  i  revolucionaris,  amb tots  els  ets  i  uts.  Des  de  a  recuperació  dels 
ajuntaments  democràtics  no n’hi  ha hagut  cap i  avui,  13 de juny de 2015, tenim a 
Tàrrega, gràcies a més d’un miler de vots, tres regidors amb ganes de canviar-ho tot. 
Tres regidors asseguts aquí, però desenes de persones, centenars, que ens donen suport i 
que formen part, tant com nosaltres, d’aquest espai de ruptura i crítica permanent.

Els tres regidors inicials, tant el Ramon Boldú, com la Montse Garcia com jo mateix, 
representem  clarament  la  confluència  de  tres  generacions  que  mantenim uns  ideals 
fonamentals de justícia i de llibertat. Amb la Gemma Minguell reforcem un espai jove i 
afrontem  els  nous  temps.  Representem  la  unitat  popular  de  què  som  hereus,  del 
moviment obrer i camperol del segle XIX, de la lluita digníssima dels fronts populars 
del  anys  trenta,  del  regidor  i  sindicalista  targarí  Francesc  Mateu,  de  la  resistència 
antifranquista, de les lluites dels anys de la Transició i de les resistències dels anys que 
han adormit la població i les seves consciències amb el pacte d’oblit de tots aquests 
darrers anys. Però desperten consciències i la CUP és la veu de la Unitat Popular.

Celebrem que hi hagi un nou consistori amb tantes cares noves, després de tants anys 
amb polítics locals que han estat regidors durant dècades en aquestes cadires. Ja era 
hora. 

Volem dir que com hem anat veient els últims anys aquest Ple no té la funció que hauria 
de tenir.  És un espai tancat,  com codificat  i  distanciat  del llenguatge de la gent del 
carrer.  La CUP volem repensar-lo  i  obrir-lo,  sobretot  obrir-lo  a  tothom,  a  la  classe 
treballadora, explotada i espoliada per la precarietat i per l’atur enmig d’una crsisi brutal 
del sistema capitalista, aquell que ens havia de proporcionar igualtat i benestar. Aquesta 
crisi és un malson i ens calen somnis per recuperar la dignitat  i els somriures. Hem 
d’apoderar-nos i fer via. Sense por i sense pauses. El Ple és un mitjà més; sobretot té 
sentit amb el teixit associatiu, les lluites populars i la diversitat dels pobles d’aquest 
municipi: Santa Maria de Montmagastrell, el Talladell, Claravalls, la Figuerosa, Altet, 
Riudovelles i Conill. 

Com a CUP treballarem molts aspectes, tants com puguem, del nostre programa. Volem 
un  nou  Reglament  de  participació  ciutadana,  fet  de  baix  cap  dalt,  amb  sentit  de 
participació real i per fer una Tàrrega millor, més justa, més inclusiva. També confiem 



d’impulsar molt aviat una Taula d’Emergència Habitacional.  I recuperar la figura de 
Manuel de Pedrolo; des de la institució i des del carrer. Per això cal museïtzar la casa 
dels Pedrolo del carrer Major i donar a conèixer el seu pensament i la seva obra.

Res  més  per  ara.  Treballem  perquè  mai  més  cap  regidor  hagi  de  prometre  una 
Constitució espanyola que ens oprimeix com a poble i que no ens representa. Per la 
República Catalana independent.

Visca Tàrrega! Visca la classe treballadora!

CUP Tàrrega


