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GRÀCIES PEL VOSTRE SUPORT I GRÀCIES PER SER-HI.

Amics i amigues, 

Ahir, per nosaltres, va ser un gran dia perquè vam aconseguir ser la llista més 
votada a les eleccions municipals. 

855 arenyencs i arenyenques han confiat en el projecte i en l'equip de la CUP. 

No ha estat un resultat del tot inesperat per nosaltres, atès que aquest quatre 
anys, des de l'oposició, hem estat realitzant una feina de proximitat, de diàleg, 
de contrastar informació i de fer propostes en positiu per millorar Arenys de 
Munt i solucionar problemes puntuals de famílies concretes. 

Tot això ha estat possible perquè no hem cregut que s'hagi de fer política des 
d'un eslògan, sinó des del contacte directe, perseverant i indefallible, amb tots 
els veïns i veïnes. I fent-ho amb coherència, amb valentia i sense enganyar 
ningú, però tampoc sense renunciar a res del que creiem ni diluir el nostre 
missatge.

Som conscients que el recolzament rebut ha estat per aquests motius i això 
ens obliga a ser molt més escrupolosos encara amb la tasca futura i amb tot 
allò que hem dit que defensaríem i portaríem a terme.

La resposta a les urnes parla sola. Hem passat d'un a quatre regidors. 
Nosaltres, malgrat que la situació econòmica del País i de l'Ajuntament és molt 
complicada, ho interpretem en clau de canvi.  Un canvi que ha de ser en 
positiu, generós, centrat en el respecte i el diàleg i, especialment, en els valors 
més profunds de la democràcia. De la democràcia real on el poder veritable 
recau en cadascun de nosaltres. 

Finalment, volem agrair-vos de forma directa i sincera el vostre suport 
incondicional i també el vostre vot. 

Ens complauria poder interpretar-lo de manera que no ha estat només un gest 
puntual sinó un recolzament a les nostre propostes i al fet de convertir-nos, 
tots plegats, en protagonistes directes del nostre present i del nostre futur.

Moltes a gràcies a tots per ser-hi.

Moltes gràcies a tots per fer-nos costat. 



Moltes gràcies a tots per fer-nos avançar una mica més cap al somni de 
transformació social, de regeneració política i d'alliberament nacional.    

Arenys de Munt, 23 de maig del 2011

Assemblea de la CUP d'Arenys de Munt.


