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El 26 d’octubre passat, APM-CUP va organitzar a 
la sala d’actes de l’Ajuntament de Montesquiu una 
interessant xerrada titulada “9N i després què” la 
qual  va desbordar la capacitat d’aforament de la 
sala sent tot un èxit d’assistència. 

L’objectiu d’aquesta xerrada era explicar quin seria 
l’escenari que s’obriria al nostre país després de 
la consulta. Vam tenir el privilegi de comptar amb 
la presència de persones tant representatives del 
procés nacional com David Fernàndez, diputat de la 
CUP-AE al Parlament de Catalunya; Ignasi Termes, 
membre del Secretariat Nacional i del Comitè 

Executiu de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC); 
Antonio Baños, periodista i membre de Súmate; i 
Gabriela Serra, membre d’Entrepobles i activista dels 
moviments socials.

La xerrada va constar de dues parts. Els ponents van 
fer una primera exposició argumental i després es va 
obrir un debat a través de les preguntes formulades 
pels diversos periodistes convidats. Les preguntes es 
van centrar en com els diferents ponents i les seves 
respectives organitzacions veien el 9N, com s’hi 
arribaria i sobretot què passaria i quins eren els passos 
a seguir després d’aquest dia. 

L’acte es va acabar després de quasi 3 hores i mitja de 
debat i arguments i va culminar amb un sopar popular i 
gratuït a peu dret on el públic que ho va desitjar va poder 
conversar directament amb els ponents i intercanviar 
diversos punts de vista sobre el procés i sobre el que 
s’havia explicat.

No és habitual que en un poble petit com el nostre es 
desplacin en una mateixa xerrada 4 persones de primer 
nivell i tant significatives de l’actualitat política catalana; 
però APM-CUP vam creure que Montesquiu es mereixia 
un acte d’aquestes característiques i vam treballar-ho 
fins a aconseguir-ho.

MOCIÓ DE SUPORT A L’ASSEMBLEA 
NACIONAL CATALANA

MOCIÓ PER EVITAR ELS TALLS DE 
SUBMINISTRAMENT PER CAUSA 
D’INSUFICIÈNCIA ECONÒMICA I SOBRE LA 
POBRESA ENERGÈTICA

MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DEL 
DOCTOR COSTA A MONTESQUIU

Encetem aquest 2015 amb la previsió que serà un dels anys 
on es prendran més decisions relacionades amb la nostra 
vida política. Si el proper 27 de setembre decidirem el futur 
de Catalunya en unes eleccions amb caràcter plebiscitari 
entorn la independència de Catalunya, el proper 24 de maig 
decidirem el futur de Montesquiu, i en conseqüència el de la 
nostra realitat quotidiana i el nostre dia a dia. 

El caràcter municipalista de la CUP, l’assemblearisme en la 
nostra manera de treballar i la forma que tenim d’entendre 
la política fa que treballem continuadament durant els 4 
anys de legislatura i no només durant els mesos previs a 
les eleccions; ja sigui proposant idees, oferint alternatives o 
col•laborant sempre que se’ns ha permès fer-ho. Reconeixem 
que aquesta manera de funcionar des de l’oposició esdevé 
feixuga i moltes vegades desagraïda. De totes maneres, la 
possibilitat de transformar el poble, ser el subjecte del canvi i 
obrir l’Ajuntament a una nova forma de fer i exercir la política 
ens apassiona i ens motiva plenament, més si tenim presents 
els darrers 16 anys de govern tancat i de majoria absoluta 
d’un mateix partit polític a Montesquiu.

Amb el compte enrere que suposa el 24 de maig, la vella 
política s’afanya a fer i dir tot allò que durant tota la legislatura 
no ha fet ni dit. Durant el darrer any de legislatura les obres a 
la majoria de municipis, els arranjaments i l’activitat municipal 
es multiplica; pel cap baix, per dos. Aquesta política no és la 
nostra; ni la forma, ni el fons, ni tampoc les conseqüències que 
aquesta implica.
A tall d’exemple, la gestió de les eines del govern, dels 
instruments de desenvolupament municipal i l’ús dels diners 
públics municipals, haurien d’estar regits pels principis de 
responsabilitat, transparència, eficàcia, eficiència, etc. impedint 
així, que una gestió errònia del govern suposi un perjudici pel 
conjunt dels veïns i veïnes del municipi. Abandonar el  POUM 
dins un calaix durant 6 anys n’és un bon i trist exemple.

De la mateixa manera, govern i oposició tenen la responsabilitat 
de ser els garants de la convivència al municipi i no ser els 
promotors de la divisió. Entenem que un contacte permanent 
entre els diferents grups municipals; al marge del formalisme 
que suposen els plens municipals, permetria tenir una 
relació millor i més fluïda; però sembla que ni aquest anàlisi 
compartim amb l’equip de govern. El maig de 2014, APM-CUP, 
com a principal grup a l’oposició, vam demanar formalment 
una reunió amb l’equip de govern d’ERC. Des de llavors que 
encara esperem una resposta, tot i la necessitat que suposa 
superar la permanent situació de divisió.

Amb la voluntat de sumar, d’elaborar un programa electoral 
participatiu tenint en compte les opinions i prioritats dels 
veïns i veïnes de Montesquiu, amb l’esperança i il•lusió que 
es produeixi el canvi trencant amb les velles polítiques i les 
dinàmiques enquistades; APM-CUP afronta amb esperit crític i 
voluntat de transformació social els propers temps, assumint 
que per canviar les coses calen pràctiques diferents i polítiques 
noves. A temps nous, noves eines!

XERRADA DEBAT 9N       I DESPRÉS QUÈ?     
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La matinada del 19 al 20 de maig del 2013 ens vam llevar 
amb una nova agressió contra els representants d’APM-CUP 
a l’Ajuntament de Montesquiu, consistent en deixar una nota 
manuscrita acompanyada d’uns excrements a l’entrada de la 
vivenda familiar de la regidora a través de la qual se la injuriava 
juntament amb la resta de la seva família (a la nota hi havia 
escrits els noms del seu company i dels seus fills). 

Lluny de ser un fet aïllat, aquest acte s’emmarca en un conjunt 
d’agressions (insults reiterats en via pública i en xarxes socials, 
amenaces de mort, temptativa d’incendi a la seu social) 
efectuades al llarg d’aquests anys a Montesquiu cap a la CUP, 
però generalment cap a la cap de llista de la formació política 
APM-CUP, que donen exemple de la manera que tenen alguns 
individus d’expressar la seva intolerància cap a la democràcia, la 
diversitat, la llibertat ideològica i la convivència. Aquesta vegada 
però, s’havia travessat una línia vermella; atacar uns menors 
d’edat, i per tant, s’havia d’exigir la màxima condemna possible 
d’aquests fets i posar-los en coneixement de la policia i els jutjats.

Any i mig després d’haver denunciat aquests fets, el procediment 
judicial es troba en fase d’instrucció, duent-se a terme les 
actuacions que el jutjat creu adients per tal d’investigar els 
fets i determinar quina o quines persones es troben al darrere 
d’aquesta agressió.

Cal constatar que recentment l’Audiència Provincial de Barcelona 
va determinar que a Montesquiu existeix la possibilitat que 
s’hagi vulnerat l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats 
públiques al constatar que s’han produït insults motivats per la 
ideologia política. 
Recordem que en el ple extraordinari del juny de 2013, APM-CUP 
va demanar a través d’una moció de condemna dels fets, que 
l’Ajuntament es personés com a acusació particular en aquest 
procediment i que vetllés per la defensa dels drets polítics dels 
representants de la nostra formació política a la institució; però 
tant ERC com CiU hi van votar en contra.

Aprofitem per reiterar que en una societat democràtica i tolerant 
no hi ha d’haver lloc per aquests tipus d’agressions que van 
molt més enllà del debat polític. Des de les institucions, cal la 
condemna més enèrgica possible però també dur a terme totes 
aquelles accions concretes i necessàries per posar-hi fi, sense 
fer distincions partidistes ni càlculs electorals. La violència és un 
problema social i un indicador del nivell democràtic de qualsevol 
societat per petita que aquesta sigui. Tots els membres d’una 
comunitat hem d’anar junts per combatre aquestes actituds, no 
amparar-les ni banalitzar-les. 

APM-CUP és una candidatura política que està al servei 
del poble i treballa per millorar el benestar de la gent de 
Montesquiu. La nostra formació política va ser qui va 
iniciar la campanya de recollida de signatures a favor 
del manteniment del Dr. Costa a Montesquiu. Diverses 
persones del poble van dirigir-se al nostre grup  polític 
demanant-nos si podíem fer alguna cosa per evitar que 
el Dr. Costa marxés ja que fins al moment ningú havia 
mogut un dit per evitar aquella situació. 

Igual que a la resta del poble, APM-CUP no tenia cap 
tipus d’informació sobre el que havia passat. Ningú havia 
informat de res; ni l’equip de govern de l’Ajuntament 
de Montesquiu, ni el CAP de Sant Quirze ni tampoc el 
consultori municipal. Tot el que se sabia eren rumors. 
Així doncs, la nostra formació política, que no li agrada 
treballar en base a la rumorologia, va posar-se en 
contacte amb totes les parts implicades en el conflicte 
per conèixer la informació de primera mà, i després de 
parlar-hi vam creure oportú començar una recollida de 
signatures. 

El mateix dia que s’havien posat els fulls de recollida 
de signatures als diversos establiments comercials del 
poble, APM-CUP va convocar una reunió oberta al local 

social. Fruit d’aquella reunió es va acordar convocar una 
assemblea de poble per abordar el tema i és allà on 
es constitueix formalment la Plataforma Ciutadana pel 
retorn del Dr. Costa a Montesquiu. A partir d’aquí, APM-
CUP cedeix; per una banda, tots els fulls de signatures a 
la Plataforma i se substitueixen els logotips d’APM-CUP 
pels de la Plataforma; i per l’altra, també se li cedeix tota 
la responsabilitat en la gestió del tema sobre el metge. 
Així doncs, APM-CUP, com a grup polític, es retira però 
els membres de la formació política s’integren dins la 
Plataforma com a persones a títol individual. 

Per APM-CUP el més important era que el mateix poble 
fos capaç d’articular una mobilització ciutadana pròpia. 
Al municipi, poques vegades s’ha aconseguit unir més 
de 80 persones amb ideologies i sensibilitats diferents 
al voltant d’un mateix tema. La llàstima és que l’equip 
de govern d’ERC no hi participés i que no actués com 
a òrgan de pressió davant el Departament de Salut. Va 
optar per la via més còmode: desentendre’s del tema, 
limitar-se única i exclusivament a enviar una carta a tot 
el poble acusant APM-CUP de voler agafar protagonisme 
i votar en contra de la moció on es demanava el retorn 
del Dr. Costa. 

no s’han donat mai les partides detallades de cadascun 
dels apunts pressupostaris, tampoc els costos totals de 
segons quines actuacions, els processos de selecció i 
adjudicació sovint han estat mancats de transparència 
i objectivitat, trobem entrabancs permanents a l’hora 
de consultar la documentació (factures, projectes, 
informes, etc.) Per tant, una flor no fa estiu. Encara 
queda molta feina per fer. 

La transparència no només es practica a la web, es 
practica al dia a dia i en totes i cadascunes de les 
actuacions que es duen a terme. Respectar l’oposició 
i facilitar-li la feina posant a la seva disposició tota 
la informació necessària també és transparència; i en 
aquest sentit, encara no s’han fet els deures.

A finals de desembre de l’any passat l’Ajuntament 
de Montesquiu va rebre un guardó per la qualitat i 
transparència de la web corporativa. APM-CUP ha 
presentat en diverses ocasions mocions a favor de la 
millora de la transparència i l’equip de govern sempre hi 
ha votat en contra. Si bé és un pas endavant que la web 
hagi millorat en continguts, encara queda molta feina 
per fer. Moltes de les demandes que ha fet l’oposició 
no han estat ateses: 

Des d’APM-CUP felicitem un any més a la 
Comissió de Festes, a l’Associació de Dones, 
a la Colla Gegantera i a l’Arxiu de Recerca 
Històrica de Montesquiu per organitzar els 
diferents actes del programa d’actes de la 
Festa Major del poble i donem les gràcies a 
totes aquelles persones que hi han participat. 
Per un Montesquiu Viu i Participatiu!

LA FESTA MAJOR

PAPER MULLAT

TIRA ENDAVANT LA INVESTIGACIÓ 
SOBRE L’AGRESSIÓ PATIDA A CASA 
DE LA REGIDORA D’APM-CUP

AGRESSIÓSANITAT

FESTES

PLE

TRANSPARÈNCIA

EL RETORN DEL DOCTOR COSTA
S’ha de donar compliment a les mocions que 
s’aproven en els plens municipals i més, quan 
aquestes afecten als veïns i veïnes. A mitjans 
de l’any 2013, APM-CUP va presentar dues 
mocions que van ser aprovades per unanimitat 
de tots els partits polítics. 

La primera moció era per evitar el perill a la 
passera del horts del riu Ter. Estem a febrer del 
2015 i l’única actuació que s’hi fa fet ha estat 
la instal·lació d’una malla plàstica de color 
taronja indicant el perill però sense reparar la 
valla i sense reduïr-ne el perill.

La segona moció era per evitar els 
desnonaments al poble creant una Comissió 
d’Avaluació i Seguiment de la Crisi on la PAH hi 
havia de participar com a membre permanent., 
però res, cap notícia més al respecte.

Aprovar mocions significa prendre un 
compromís, però sovint aquestes queden en 
paper mullat; i és que la gent, més enllà de les 
paraules necessiten fets.



LA GESTIÓ
DELS RESIDUS

Des del grup polític d’APM-CUP creiem en el reciclatge, creiem que una societat sostenible és possible i creiem en un 
poble on els seus veïns i veïnes puguin reciclar de la manera més senzilla i còmode possible.
És per això que creiem que els residus es poden gestionar d’una altra manera però han de ser els veïns de Montesquiu qui 
decideixin mitjançant una consulta de participació ciutadana quin sistema seria el millor pel poble (sistema porta a porta, 
recollida centralitzada o sistema actual millorat).

El que està clar però, és que el sistema actual està esgotat i ocasiona als veïns més problemes que avantatges. N’és un 
exemple la manca de criteri a l’hora determinar la ubicació dels contenidors. El fet que no hi hagi quasibé cap agrupació 
unitària completa dificulta dur a terme la recollida selectiva; com també el fet que els contenidors de cartró i envasos 
siguin diferents i no es puguin llençar en un mateix contenidor. D’altra banda, considerem un error col•locar contenidors 
en espais emblemàtics i històrics del poble i trobem a faltar contenidors on poder dipositar petites deixalles reciclables 
com l’oli, les piles, les bombetes, etc.

Si el poble, pels motius que fos, decidís plantejar una millora del sistema actual de recollida, APM-CUP apostaria pel 
foment del reciclatge facilitant la gestió dels residus per part dels veïns. Les mesures serien les següents:

Nova distribució dels contenidors, creant 
16 unitats completes de contenidors (rebuig, 
orgànic, vidre i multiproducte) en comptes 
de les 24 zones actuals, la majoria d’elles 
incompletes.

Col·locació de minideixalleries per 
facilitar als ciutans el reciclatge de petits 
residus domèstics (bombetes, piles, cartutxos 
d’impresora, Cd...)

Substitució dels contenidors de cartró i 
envasos pel contenidor multiproducte 
com ja es fa a la resta d’Osona. Aquesta 
mesura ajuda al reciclatge ja que es doble la 
mitjana catalana de recollida de residus

Col·locació i distribució de diferents  
contenidors de reciclatge d’oli vegetal 
d’ús domèstic.

Retirar els contenidors de davant de 
les fonts i de les zones emblemàtiques 
del municipi per poder gaudir novament 
d’aquestes zones verdes.

Instal.lació de pantalles de fusta per 
amagar els contenidors, reduïr-ne l’impacte 
visual i millorar l’imatge de l’espai públic 
de Montesquiu; creant així diferents zones 
completes de contenidors conegudes com 
a punts verds i que es complementarien 
amb plafons explicatius amb el tipus de 
deixalles que es podrien llençar a cadascun 
dels contenidors.

ESTAT ACTUAL
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3€

La foto denúncia d’aquesta edició fa referència a la barana 
de fusta que la Diputació de Barcelona va instal•lar a la Font 
del Roure el passat mes d’octubre. Aquesta  barana va ser 
demanada a través d’una moció de CiU i que APM- CUP hi va 
votar a favor. Vam considerar que era un punt perillós i per tant, 
se n’havia de millorar la seguretat.

Ara bé, quan hi vam votar a favor, sempre ens vam imaginar 
que estàvem parlant d’una barana que compliria la normativa 
vigent i que evitaria el perill al 100%, però tal i com es pot 
comprovar a la fotografia no és així, ja que la barana instal•lada 
és escalable i els espais buits entre barres travesseres de la 
mateixa medeixen 60 cm. Aquest mesura permet l’espai 
suficient per a que qualsevol infant la travessi sense dificultat 
per sota i a més, és una mesura molt superior als 12 cm. 
màxims que estableix la normativa.

Així doncs, des del nostre grup polític no entenem com l’equip de 
govern i els tècnics de l’Ajuntament han permès la col•locació 
d’una barana insegura que no s’adequa a la normativa, i per 
tant demanem que des de l’Ajuntament s’insti a la Diputació 
de Barcelona que canviï la barana o l’adapti a la normativa 
establerta.

LA BARANA DE LA FONT DEL ROURE

POUM, TEMPS I DINERS MALGASTATS PANERA GEGANT DEL BISAURA
Fa aproximadament 6 anys, l’anterior equip de govern va 
contractar i va començar a redactar el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) el qual havia de ser l’eina 
que assegurés entre d’altres coses, un creixement 
sostenible del poble, la preservació del patrimoni 
històric del municipi i la possibilitat de crear nous usos i 
equipaments per a ser desenvolupats en el futur.
Passats aquests anys, l’actual equip de govern ha estat 
incapaç d’aprovar-lo i el té guardat dins el calaix. El 
poble de Montesquiu ha pagat al voltant de 155.000 
€ en concepte de redacció del Pla Director, el Projecte 
d’Urbanització i el POUM. Per un poble de les nostres 
característiques són molts diners els que l’Ajuntament 
s’ha gastat en concepte de redacció de documents 
urbanístics.

Des d’APM-CUP creiem que el POUM s’hauria d’haver 
prioritzat ja que era l’excusa perfecte per fer sessions 

informatives i de debat popular amb l’objectiu de 
dibuixar el model de poble que els veïns i veïnes volem 
per Montesquiu. Com a conseqüència de no haver fet 
els deures, ara ens trobem que quan es vulgui aprovar, 
l’Ajuntament de Montesquiu haurà de pagar més diners 
per actualitzar-lo ja que hi va haver una modificació de 
la legislació urbanística la qual es troba  recollida al Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de l’any 2012.

APM-CUP ha demanat en diverses ocasions poder veure 
el POUM que els tècnics van redactar en el seu moment 
però l’equip de govern d’ERC mai ens ho ha permès.
Volem que es posi fil a l’agulla i es faci públic el Pla 
Urbanístic per tal que s’obri un procés de participació 
per decidir quin Montesquiu volem. Amb una qüestió tant 
important com aquesta a través de la qual es defineix 
el futur del nostre poble, el poble ha de tenir l’última 
paraula.

Aquest any des d’APM-CUP, aprofitant les festes de 
Nadal, vam impulsar un sorteig a nivell de Bisaura, 
anomenat “Fem Bisaura, fem país”; substituint la 
tradicional loteria per una panera gegant valorada en 
més de 1.200 €. 

La panera contenia productes molt diversos però tots ells 
estaven comprats en diferents establiments comercials 
del Bisaura. Aquesta idea perseguia l’objectiu que les 
botigues en fossin les principals beneficiàries; ja que per 
una banda se’ls hi comprava el producte i per l’altra, es 
feia difusió del comerç local. Cada butlleta contenia dos 
números i el cost era de 3€.

La sort o la mala sort, depenent del punt de vista des 
d’on es miri, és que el premi no va tocar a ningú; va 
tocar a la mateixa assemblea. Es van fer 500 butlletes 
i se’n van vendre 478. L’atzar va fer que el número 

premiat estigués entre les 22 butlletes no venudes i que 
es va quedar l’assemblea d’APM-CUP.

Per donar sortida a tots els productes, l’assemblea va 
decidir donar tots els productes alimentaris a Càritas 
Bisaura i la resta de productes sortejar-los de forma 
gratuïta el 29 de març en el marc de la Calçotada 
Popular que cada any organitza APM-CUP.

Esperem poder repetir el sorteig “Fem Bisaura fem país” 
en properes ocasions i ampliar el llistat de comerços 
participants o fer-ne una rotació, ja que enguany molts 
d’ells han quedat fora de la campanya tot i la seva voluntat 
de participar-hi. Moltes gràcies a totes les botigues que 
van voler participar en aquesta nova iniciativa.

ASSOCIACIONS

FOTO DENÚNCIA

URBANISME BISAURA

AGRAÏMENTSACTES

CONCENTRACIÓ 
A FAVOR DE LA 
REPÚBLICA CATALANA
Com a conseqüència de l’abdicació del rei d’Espanya, 
APM-CUP va convocar una concentració a la Plaça 
Emili Juncadella de la mateixa manera que ho van 
fer la resta de municipis catalans reclamant una 
república catalana.

A Montesquiu, APM-CUP va ser l’única formació 
política que va fer convocatòria pública i va assistir a 
la concentració on es va llegir un manifest en contra 
dels borbons i a favor de la república catalana.

Un dels valors més grans que tenen els pobles, 
viles i ciutats són les associacions que treballen 
desinteressadament pel desenvolupament social, 
esportiu, cultural, solidari, de la memòria històrica, 
mediambiental, etc. d’una comunitat.

Montesquiu té la sort de comptar amb diverses 
entitats que fan molt bona feina al poble, però aquest 
2014 ha estat un any trist per l’associacionisme al 
municipi. Dues entitats molt arrelades a Montesquiu, 
com ho són l’AEM i el CDRHM han posat fi a la seva 
activitat.

Volem agrair molt sincerament la feina feta per 
aquestes entitats i que han permès que tothom en 
pogués gaudir. En aquests moments, tota la gent 
que vivim a Montesquiu tenim la responsabilitat de 
mantenir viu el llegat que ens han deixat i evitar que 
caigui en l’oblit.



Després de la suspensió de la Llei de consultes i del Decret de 
convocatòria del 9N per part del Tribunal Constitucional a instàncies 
de l’Estat espanyol, els tres partits polítics presents a l’Ajuntament, 
els membres de l’ANC Bisaura, Òmnium Cultural i veïns i veïnes del 
poble a títol individual ens vam concentrar a la Plaça Emili Juncadella 
per mostrar el rebuig a la suspensió i al règim dictatorial de l’Estat 
espanyol; així com també reivindicar la defensa de la consulta del 9N. 
Aquestes concentracions es van reproduir arreu del territori català 
i sens dubte van ser un acte de dignitat i fermesa davant l’actitud 
antidemocràcia demostrada per l’Estat.

Tots els regidors i regidores de l’Ajuntament de Montesquiu van 
signar la denúncia davant les Nacions Unides, el Parlament Europeu, 
la Comissió Europea, el Consell d’Europa i l’OSCE contra l’Estat 
espanyol com a responsable de vulnerar el dret del poble català a 
decidir el seu futur polític en impedir-li l’exercici de la democràcia 
mitjançant un referèndum o consulta homologable internacionalment.

LA CONSULTA DEL 9N

LA DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA

EL 9N EN XIFRES

CONCENTRACIÓ A FAVOR DE LA 
LLEI DE CONSULTES I EL 9N

RESULTATS A CATALUNYA RESULTATS A MONTESQUIU

DENÚNCIA DELS CÀRRECS 
ELECTES CATALANS DAVANT 
ELS ORGANISMES EUROPEUS I 
INTERNACIONALS

Catalunya ha estat, d’ençà de la implantació del 
Decret de Nova Planta el 1714 promulgat per Felip 
V, menyspreada, agredida, minimitzada i espoliada. 
Aquest mal tracte constant ha provocat que després de 
300 anys, la seva gent, cansada i esgotada de buscar 
solucions per les vies del diàleg i del pacte, hagin pres la 
determinació de dir prou i començar un nou camí lluny 
d’Espanya; a través de la via pacífica i democràtica. 
Objectiu: Celebrar un referèndum per decidir el futur 
polític de Catalunya.

Així ha estat que, al llarg dels últims anys, la societat 
civil hagi empès i estat la figura capdavantera del 
procés nacional català; forçant els polítics i les forces 
polítiques sobiranistes, independentistes i a favor del 
dret a decidir, a moure fitxa i buscar la via per aconseguir 
la independència de Catalunya. L’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural han jugat un paper clau en 
la mobilització de la societat a l’hora de sortir al carrer 
i participar de les accions més massives mai viscudes 
al nostre país com ho han estat les manifestacions 
multitudinàries dels últims 11 de setembre  (la cadena 
humana de la Via Catalana i la V per la independència).

La pressió popular va obligar a les 4 forces polítiques 
favorables al dret a decidir presents al Parlament de 
Catalunya (CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP) a posar fil a l’agulla 
per aconseguir un primer objectiu: la celebració d’un 
referèndum per decidir el futur polític de Catalunya. El 
12 de desembre de 2013 es va acordar la data i la 
pregunta; 9 mesos més tard, el 19 de setembre de 2014, 
el Parlament aprovava la llei de Consultes Populars no 
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana; 
i el 27 de setembre

Un any més, per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, 
APM-CUP va organitzar una sèrie d’activitats dirigides al 
poble. 

Es va penjar l’estelada al mirador del Castell per novè any 
consecutiu; aprofitant la V per la independència organitzada 
per l’ANC a Barcelona, vam distribuir uns pins fets de senyera 
amb forma de V a totes les persones que passejaven durant 
el matí de l’11 de setembre pel poble i es va fer una ofrena 
floral al monument del Tricentenari. 

Celebrem que l’equip de govern seguís la nostra iniciativa 
i també fes una ofrena floral com a Ajuntament on hi vam 
participar els tres grups polítics presents al consistori.

del mateix any el President de la Generalitat firmava 
el Decret de convocatòria de la consulta. Davant 
aquests fets, l’Estat espanyol no es va quedar 
impassible i el 29 de setembre, 2 dies més tard de la 
signatura del Decret, el Govern espanyol interposava 
un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal 
Constitucional contra la Llei de Consultes i el 
Decret de Convocatòria els quals van ser suspesos 
cautelarment per la interlocutòria de la magistratura.
Aquest fet va suposar un punt d’inflexió en el procés 
català; però finalment, i després de llargues reunions 
entre els partits pro consulta, aquests van acordar 
reformular la consulta convertint-la en un procés de 
participació ciutadana. Es canviava la forma però no 
el fons de la qüestió ja que la pregunta relativa al 
futur polític del país continuava sent la mateixa.

La manca de respecte i l’actitud antidemocràtica 
de l’Estat espanyol van ser el revulsiu perfecte 
perquè molts catalans i catalanes el dia 9 de 
novembre es rebel.lessin i desobeïssin la por. Milers 
de persones van omplir els col.legis electorals fent 
cues llarguíssimes per poder exercir el seu dret a vot 
des de primera hora del matí. La dignitat del nostre 
poble i l’anhel de llibertat va ser més poderós que 

qualsevol interlocutòria, prohibició o amenaça del 
Tribunal Constitucional i Govern espanyol.
Montesquiu no es va quedar al marge d’aquest fet 
històric i també va fer ús del seu dret a vot fent honor 
a totes aquelles persones que al llarg de la història  
han lluitat pels drets i llibertats de Catalunya. Durant 
tot el dia es mantingué una cua constant davant la 
mesa per dipositar el vot dins l’urna. Va ser un dia 
ple d’emocions on la nota predominant era la il.lusió 
i l’esperança de poder construir un futur millor fent 
valer la veu dels catalans i catalanesa través del dret 
a vot, del dret a decidir.
Aprofitem per donar les gràcies a tots els voluntaris 
i voluntàries que es van involucrar en la consulta 
del 9N ja que sense ells la votació no hagués estat 
possible, així com també agrair la participació de 
tots els veïns i veïnes que van exercir el seu dret 
a vot i van fer de la jornada democràtica un èxit de 
ressò internacional.

Els resultats de les votacions són contundents i clars. 
Podem estar orgullosos del poble català. Per tant, 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, Montesquiuencs 
i Montesquiuenques, el Poble Sobirà té la paraula, el 
Poble Sobirà guanya! FELICITEM-NOS !!!

NACIONAL FESTES

ACTES

SÍ-SÍ SÍ-SÍ1.861,753 44380,76% 93,07%
SÍ-NO SÍ-NO232.194 1010,07% 2,10%

SÍ-BLANC SÍ-BLANC22.466 50,97% 1,05%
NO NO104.760 24,54% 0,42%

BLANC BLANC12.986 50,56% 1,05%
ALTRES APORTACIONS ALTRES APORTACIONS71.131 113,09% 2,31%

TOTAL TOTAL2.305.290 476100% 100%

OPCIÓ DE VOT OPCIÓ DE VOTOPCIÓ DE VOT OPCIÓ DE VOT% %



ACTIVITATS APM-CUP


