
Amb el convenciment que cal consolidar 
la cultura política basada en el treball 
i la lògica de la 

governança 
col·lectiva, 
doncs volem que la nostra pràctica estigui
sotmesa a uns principis ètics -a més dels 
propis polítics, derivats del projecte de 
l’organització- per tal de garantir que allò 
perquè ens han escollit sigui desenvolupat 
de forma correcta.

Amb la ferma voluntat d’

atendre el 
conjunt de 
l'organització 
-les assemblees locals, els grups de suport,
les territorials i els múltiples grups de 
treball,...- d’arreu dels Països Catalans 
abordant els reptes organitzatius que tenim 
a sobre la taula.

Amb la convicció que cal resituar el 

municipalisme
com a punta de llança de la CUP
i desplegar el projecte de sobiranies, 
perquè és des d’on tenim una major 
proximitat amb el poble per poder 
dur a terme projectes i accions polítiques 
transformadores i d’apoderament popular, 
inclosa la construcció de la República a 
Catalunya.

Unitat Popular 
ha de ser el centre de la nostra acció política, 
ara que hem constatat que els partits dominants 
a cadascun dels territoris dels Països Catalans 
esdevenen una barrera als processos de
transformació i alliberament.

Amb el compromís de promoure 

la cura de la 
militància i 
el feminisme
com a eix de treball prioritari del projecte 
polític, perquè volem fer de la CUP un 
lloc integrador, amable i bo on qualsevol 
persona amb ganes de canvi social trobi 
el seu espai. 

Som llavor
construïm Unitat Popular
Som un equip de militants de procedències diverses amb un projecte 
per al Secretariat Nacional de la CUP que cerca la consolidació de la 
Unitat Popular i del municipalisme com a garantia de canvi, la cons-
trucció de la República i la superació del marc autonomista arreu dels 
Països Catalans. 

Volem treballar amb els aprenentatges de l’escola feminista de la 
desobediència, la resistència i la capacitat d’afrontar les adversitats des 
de la cooperació, la fraternitat i l’alegria rebel.

Entenem que l’acció política del SN s’ha de deure als acords presos en 
els màxims òrgans de decisió de la nostra organització, que són 
l’Assemblea Nacional (AN) i el Consell Polític (CP), és per això que el 
projecte de la nostra candidatura plasma els acords de la ponència 
aprovada a la darrera AN de Granollers. 

 H

Presentem la nostra candidatura al SN 

Amb la determinació de 

superar la
política 
de blocs. 
Som militants de la CUP i des del SN només 
treballarem per aquesta organització i la 
seva militància.

Amb la determinació de garantir la

transparència i 
l’horitzontalitat 
a l'organització, vetllant perquè es 
distribueixi la informació en el si 
de l’organització, així com garantint 
que les decisions les prenguin el 
conjunt de la militància. 
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Som llavor
construïm Unitat Popular

 

 

EL MUNICIPALISME, L’AUTÈNTICA PUNTA DE LLANÇA DE LA CUP

CONSTRUÏM SOBIRANIES

La presència de la CUP al Parlament de Catalunya ha comportat múltiples conseqüències, per al conjunt de 
l’organització i de l’Esquerra Independentista. Ara bé, per a nosaltres l’ADN de la CUP és, sense cap dubte, muni-
cipalista, i com a tal, el municipalisme ha d’ocupar la centralitat de l’acció política de l’organització, entenent que 
aquest va molt més enllà de la institució.

Pensem que és fonamental garantir que el municipalisme sigui la punta de llança de la CUP, més ara que ens 
apropem a les eleccions locals. L’horitzó proper del 2019 és una fita clau, doncs és des del municipalisme que 
tenim una proximitat amb el poble, per poder dur a terme diagnosis ajustades de la realitat que tenim, dur a 
terme projectes i accions polítiques transformadores i d’apoderament, i apropar el nostre projecte polític al 
conjunt de les classes populars mitjançant la pràctica quotidiana. Res explica millor què és la CUP que les 
accions i experiències polítiques que duem a terme als nostres pobles, barris i ciutats.

Per seguir construint alliberament nacional i social des dels municipis, i seguir teixint una societat feminista, és 
imprescindible desenvolupar la formació, tant teòrica com orientada a la capacitació tècnica, adreçada tant  
militància, regidors com tècnics dels nostres ajuntaments; una formació continuada que inclogui donar conti-
nuïtat a la Conferència Municipalista prevista pel març d’aquest any, a les Escoles d’Estiu per tal de preparar les 
assemblees locals i territorials davant dels reptes del 2019 i següents. 

Alhora, és imprescindible una estratègia comuna que, respectant l’autonomia local, permeti una política muni-
cipalista nacional que unifiqui l’acció de totes les assemblees de l’organització, tinguin alcaldies o no, tinguin 
representació institucional o no: cal que l’acció política de totes les assemblees locals vagin en una mateixa 
orientació de transformació social i construcció nacional dels Països Catalans

Com hem expressat, els nostres pobles, barris i ciutats són l’àmbit idoni per desplegar processos de transforma-
ció que millorin el dia a dia de la majoria de les classes populars. Això està directament relacionat amb la certesa 
que per avançar cap a la independència cal que sembrem llavors, fem arrels i recollim fruïts. És per això que el 
projecte de la candidatura “Som llavor…” atorga una importància cabdal a la campanya “Construïm sobiranies”.

Les institucions públiques s’han aliat i actuen amb plena connivència amb un capitalisme que ens està fent 
sortir de la darrera crisi més empobrides, més esclaves i més represaliades. Per aquest motiu, és urgent “apostar 
per opcions d’intervenció social que no plantegin la gestió del que hi ha, sinó que esdevinguin punts de partida 
per a la transformació social”. Aquestes experiències són les que, a més, ens permeten explicar amb fets i no 
només amb discursos, què vol dir la sobirania i què implica en els assumptes que quotidianament afecten la 
majoria de veïns i veïnes.



 

 

 

 

LA UNITAT POPULAR COM A GARANT DE L’ALLIBERAMENT SOCIAL, NACIONAL I DE GÈNERE

Així cal continuar treballar i desenvolupar la campanya Llavor, Arrel, Fruit recuperant les formacions del projecte 
de sobiranies a nivell d’assemblees territorials i continuar, d’ara a les properes eleccions municipals, impulsant 
proves pilots respecte sobirania (re)productiva, sobirania cultural, sobirania alimentària, sobirania energètica i 
sobirania residencial, seguint el fil de la prova iniciada a Navàs amb sobirania alimentària.

Treballarem per incorporar la institució en un rol de suport i no de absorció en tots aquells processos transfor-
madors donant-hi tot el suport institucional possible, i allà on no fos possible que la institució jugui un paper 
dinamitzador de projectes en la direcció del guany de sobiranies, treballarem per generar dinàmiques comunals 
de guany de sobirania on s’integri la participació política, perquè des de l’oposició als ajuntaments també 
podem conquerir sobiranies. 

Estem veient com , l’estat i els partits dominants als  territoris dels Països Catalans sovint esdevenen una barrera 
als processos de transformació i alliberament. Els governs del canvi al País Valencià i a les Illes, així com el curt 
govern de la república  al Principat han frenat, tot i la creixent conflictivitat social, un procés de ruptura.

L’experiència del referèndum de l’1 d’octubre a Catalunya, seguit de les vagues del 3 d’octubre i el 8 de novem-
bre, ha demostrat la força i el poder de la gent organitzada, capaç de sobrepassar qualsevol expectativa i, alhora, 
ha posat al descobert la fragilitat dels processos d’alliberament quan, davant el paper repressiu, centralitzador i 
neoliberal del govern central i de tot l’aparell judicial de l’Estat, es subordinen a les forces institucionals.

És per això que el SN ha de parar atenció no només per garantir la imbricació de la CUP amb el conjunt de 
l’Esquerra Independentista i dels moviments socials, sinó també perquè la mateixa CUP sigui un instrument que 
faciliti la construcció de la Unitat Popular a tots els nivells. 

La relació amb les organitzacions de l’Esquerra Independentista, amb els sindicats combatius, amb el conjunt 
d’ateneus i casals populars, però també amb les entitats sobiranistes, ANC i Òmnium i els moviments socials, ha 
de ser una constant en la nostra organització.   

LA CONSTRUCCIÓ DE LA REPÚBLICA DES DEL MUNICIPALISME

Ara més que mai, la CUP ha de seguir treballant des del municipalisme per bastir alternatives polítiques, socials 
i institucionals concretes que permetin articular els Països Catalans des de pobles i ciutats.

En el context del Principat de Catalunya, i davant el bloqueig repressiu i institucional que pretén imposar l’Estat 
espanyol, cal anar més enllà de les propostes de JxCat i d’ERC i situar els municipis com un dels principals bas-
tions - juntament amb la mobilització popular - de la construcció de la nova República.

Des de Som Llavor considerem que els municipis poden ser alhora un mur de contenció davant els continuats 
atacs de l’Estat espanyol, i també un motor i un revulsiu que permeti generar nova institucionalitat republicana, 
juntament amb els projectes de construcció de sobiranies que defensem. El municipalisme, doncs, ha de ser una 
pedra angular des d’on construir sobirania desobedient, i des d’on anar materialitzant projectes propis en clau 
de construcció republicana, i de construcció nacional dels Països Catalans


