Palestina, el procés independentista i les municipals
En un món globalitzat, els successos estan interconnectats, els esdeveniments s’expliquen
frenèticament, les declaracions s’apressen a fer-se sentir i l’opinió pública pren forma mitjançant la
confusió. Els Països Catalans i Palestina semblen pobles llunyans, però la seva realitat és força
propera, per dues raons contradictòries. La primera: pel seu caràcter de poble que busca la llibertat i
la independència. La segona: per l’opressió que pateix per part de l’encarnació del capitalisme, en el
cas palestí materialitzada en Israel, en el cas català, en la seva pròpia classe burgesa (i en l’Estat
espanyol, la Unió Europea, el Banc Central Europeu...), aquella que justament vol agermanar el
nostre país amb un Estat sionista que potser és legal, però que en cap cas és legítim ni normal. El
nostre Govern, la nostra diputació i el nostre Ajuntament fan pactes i convenis amb un estat
terrorista i genocida. El nostre Govern envia Mossos a entrenar-se a Israel perquè aprenguin les
tècniques per reprimir la població palestina i les apliquin per reprimir la població catalana. Potser és
una anècdota, o una pura coincidència, però és molt representativa dels termes en què es
desenvolupa la qüestió del procés independentista: la independència significa per a alguns un pur
canvi de nom d’estat, amb idèntiques estructures de poder i aliances polítiques, justificades amb una
florida retòrica nacionalista, així com, en un context molt diferent, Israel justifica els seus
maquiavèl·lics actes amb un suposat dret diví. Per altres, en canvi, independència significa llibertat,
capacitat de presa de decisions, sobirania real, política al carrer i amb la gent del carrer.
La CUP de Tàrrega, l’Onze de Setembre, i tot l’any, volem reivindicar aquesta independència.
Volem poder votar a la consulta, sí, encara que sigui sense permís, però també volem participar en
la construcció d’aquesta política al carrer, començant pel nostre municipi; de baix cap dalt.
Convidem, doncs, tota la ciutadania i als nostres simpatitzants a participar als dos actes que la CUP
de Tàrrega celebrarem al setembre. El proper divendres 5 de setembre, a les 8 del vespre, a la sala
de la biblioteca, durem a terme un acte polític per parlar del procés independentista. La xerrada es
titula “Desobediència i referèndum, el futur del procés”, un títol que ja explica quina és l’aposta
immediata de la CUP. Hi intervindran tres persones: un dels diputats al Parlament (segurament
Quim Arrufat); el regidor de la CUP a Reus, David Vidal, que fou un dels responsables d’haver
destapat la trama de corrupció del cas Innova en la sanitat catalana, i Pep Riera, pagès i activista de
la comarca del Maresem i que durant anys fou secretari general d’Unió de Pagesos.
En el segon acte de setembre, la CUP de Tàrrega comencem un procés participatiu encarat a decidir
si ens hem de presentar a les properes eleccions municipals de l’any vinent. El 27 de setembre
celebrarem, doncs, una Assemblea Oberta (convidem tots els veïns de Tàrrega i pobles agregats a
assistir-hi) per prendre aquesta decisió amb tot aquell que vulgui ser-ne partícip. Presentar una
alternativa trencadora i nova a l’Ajuntament té sentit si una candidatura com la CUP representa
interessos justos i legítims de persones i col·lectius. La CUP és una eina per canviar les coses, per
transformar la realitat, però hem de fer pinya perquè entre tots donarem riquesa al debat, a l’anàlisi i
a les propostes. Tot just farà un any que la CUP ens vam presentar a Tàrrega, després de mesos de
gestació, i volem saber què penseu molts de vosaltres, coneguts o no, del fet de presentar una
alternativa municipal. Aquesta assemblea oberta es durà a terme el dissabte 27 de setembre a les 6
de la tarda al Centre d’Entitats. Esperem que qui vingui ho faci amb ànim constructiu i amb la
intenció d’expressar-se activament, i no pas per a ser un convidat de pedra.
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