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1. Què són les Candidatures d’Unitat Popular (CUP)? 

Les Candidatures d'Unitat Popular (CUP) són col·lectius de lluita municipal 

independentistes i d'esquerres que treballen, des de cada poble, comarca i 

ciutat, per construir uns Països Catalans plenament lliures i solidaris. Malgrat 

els condicionants legals i jurídics, pensem que la construcció nacional també 

s'ha de fer des dels ajuntaments, ja que és l’àmbit institucional més proper al 

ciutadà. La lluita municipal ens permet concretar els nostres principis polítics en 

propostes reals de millora de les condicions de vida, i denunciar alhora els 

paranys i les misèries de l'actual sistema de dominació.  

2. Breu història de les CUP 
  

En les primeres eleccions municipals després de la mort de Franco, el 1979, en 

diferents viles i ciutats catalanes els diferents sectors crítics amb la reforma i 

amb el rumb que prenia la nova "democràcia espanyola" es van agrupar en 

candidatures que defensaven un projecte de transformació social i de defensa 

dels drets polítics del nostre poble. Moltes d’aquestes prengueren el nom de 

Candidatures d’Unitat Popular. 

 

El procés d’afebliment dels diferents grups d’esquerra d’àmbit espanyol fou 

paral·lel a l’extensió de la consciència independentista en el si dels sectors 

populars de la societat catalana, de manera que, amb el pas dels anys, 

l’oposició al sistema polític que defineix la constitució espanyola de 1978 va 

quedar capitalitzada per l’esquerra independentista. Així doncs, les CUP que 

van sobreviure a la primera contesa electoral, s’emmarcaren a poc a poc en 

l’àmbit de l’independentisme català. 
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La important embranzida de l’independentisme durant els anys 80 també afectà 

la lluita municipal, que va veure com en les eleccions de 1987, la recentment 

creada Assemblea Municipal de l’Esquerra Independentista (AMEI), coordinava 

tant diferents candidatures independentistes, com diferents persones que, 

emmarcades en llistes més àmplies, prenien el compromís de defensar els 

postulats polítics de l’Esquerra Independentista als seus municipis. 

 

Posteriorment, l’AMEI jugà un important paper en la construcció i dinamització 

de l’Assemblea d’Unitat Popular, cosa que, si bé va fer possible l’extensió de la 

lluita municipal a més comarques, també va suposar que la crisi de 

l’independentisme dels 90 i els abandonaments cap a posicions reformistes i 

regionalistes d’una part de la militància, afeblissin aquest front de lluita. 

 

Després d’uns anys de travessa pel desert, l’AMEI aconsegueix reorganitzar-se 

cara a la contesa municipal de 1999, aconseguint un nombre important de 

candidatures i de regidors compromesos amb la nova definició política 

redactada al gener de 1999 i ratificada el desembre del 2000 en diferents 

comarques de la nostra nació. Això suposarà la base per a l’actual fase de 

creixement i consolidació de les Candidatures d’Unitat Popular com a referent 

ineludible de l’esquerra en l’àmbit municipal. 

 

L’evolució interna de l’independentisme els darrers anys també ha suposat un 

impuls definitiu per a les CUP, un cop aconseguit el compromís de la pràctica 

totalitat d’organitzacions polítiques (CAJEI, Endavant, Maulets, MDT i 

parcialment el PSAN) amb la lluita municipal. 
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3. Eixos programàtics 
 
Les Candidatures d’Unitat Popular defensen un programa comú basat en els 

eixos programàtics següents: 

 L'aprofundiment en la Democràcia Participativa  

En un context marcat per la mundialització econòmica i pel cada cop major 

distanciament dels centres de decisió estratègica respecte dels ciutadans, es fa 

del tot necessari articular mecanismes de participació i d'aprofundiment 
democràtic que permetin a les persones decidir sobre aspectes 
essencials de la vida pública i controlar la tasca de governs i 
administracions. Només d'aquesta manera serà possible avançar vers una 

transformació socialista de l'estructura social i productiva.  

 Fer dels municipis un dels principals motors en la reconstrucció 
nacional dels Països Catalans  

Per això, defensarem polítiques de promoció de la nostra llengua, cultura i 

identitat nacionals, partint de la base de la integració, la cohesió social i el 
sentit de comunitat. Caldrà que els diferents programes sectorials (cultura, 

educació, joventut, etc.) facin de l'extensió de l'ús del català i del 
desvetllament de la consciència nacional col·lectiva un dels seus 
principals objectius. Conseqüentment, caldrà també un ferm compromís dels 

ajuntaments i els representants municipals en la defensa de l'exercici 

democràtic del dret a l'Autodeterminació.  

 Un desenvolupament econòmic, social i territorial realment 
sostenible  
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Partint del caràcter ecològic de l'activitat humana, cal que l’acció política no es 

limiti a la gestió immediata de qüestions mediambientals aïlladament, sinó que 

els diferents projectes estratègics tinguin com a referència un model de 
territori equilibrat i un creixement econòmic respectuós amb el medi 
ambient i les persones que equilibri investigació, producció i serveis, amb 

l'objectiu posat en la millora de la qualitat de vida de la majoria de la població.  

 Unes viles i ciutats integradores i socialment igualitàries  

Els ajuntaments, lluny d'inhibir-se de les seves responsabilitats polítiques i 

socials, han de treballar per la integració, entesa com a una igualtat 
d'oportunitats real, com a una garantia d'accés a uns serveis públics (sanitat, 

ensenyament ... ) de qualitat i a unes dignes condicions de vida i de treball; 

però alhora i necessàriament també com a la possibilitat de gaudir d'un entorn 

social i cultural enriquidor i com al dret a participar en la definició i 
construcció del model de ciutat, és una de les nostres principals prioritats.  

 Unes viles i ciutats solidàries  

En un context mundial com l'actual, la nació catalana ha de ser un exemple de 

solidaritat amb els pobles que lluiten pel seu dret a la vida i a la dignitat. 
Aquesta solidaritat ha de veure's reflectida tant des de l'actuació institucional, 

com des de la promoció educativa dels valors que la fan possible.  

 La dinamització del teixit associatiu i la promoció de 
l'autoorganització  ciutadana  
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Una de les bases principals per a la construcció d'una societat de persones 

lliures, responsables i solidàries és la dinamització del teixit associatiu i la 

promoció de l'autoorganització  ciutadana. El conjunt de col·lectius de 

l'esquerra independentista ens comprometem en el treball d'anar configurant 

una forta xarxa social de caire popular, com a principal garantia d'unes 
viles i ciutats vives i participatives. Caldrà tendir a la cogestió i 

corresponsabilització de la societat civil en el desenvolupament dels diferents 

programes sectorials.  

 

EI nostre compromís, però, no s'acaba en l'acció programàtica, ja que, com 

ja hem dit, pensem que tant els ajuntaments com els representants municipals 

han de jugar un paper clau en la construcció d'una societat catalana plenament 

lliure i solidària.  

És per això que des de la CUP prenem el compromís de potenciar i donar 
contingut polític a l'Assemblea de Regidors dels Països Catalans, com a 
futur òrgan nacional de sobirania popular.  
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4. Candidatures municipals del 2007 
 

Actualment existeixen les següents Candidatures d’Unitat Popular: Arenys 

de Munt, Badalona, Banyoles, Berga, Biosca, Calldetenes, Capellades, 

Cardedeu, Celrà, Centelles, Dosrius, Elx, Girona, Granollers, Guíxols, Lleida, 

Manlleu, Manresa, Martorell, El Masnou, Mataró, Molins de rei, Montesquiu, 

Navarcles, Palamós, Pineda de Mar, La Pana, Plana d’Urgell, Reus, Ribes del 

Garraf, Ripoll, Ripollet-Cerdanyola, Riudebitlles, Sabadell, Sallent, Salt, Sant 

celoni, Sant Cugat, Sant Joan de les Abadesses, Terrassa, Torà, Torroella, 

València, Valls, La Vansa i Fórnols, Vic, Viladamat, Vilafranca del Penedès, 

Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt. 

 

La majoria d’aquests nuclis concorrerà a les eleccions municipals del 

2007 sota tres fórmules: en solitari, en coalició amb una altra força política o 

integrats en una plataforma àmplia. Per consegüent, als darrers anys hem vist 

com duplicàvem la presència de les candidatures presentades el 2003, la qual 

cosa demostra que les CUP’s són un projecte en expansió.  
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a) Llocs on la CUP concorrerà en solitari: 
 

Alt Empordà Viladamat CUP 

Alt Penedès Vilafranca del Penedès CUP 

Alt Urgell La Vansa i Fórnols CUP 

Anoia Capellades CUP 

Bages Manresa CUP 

 Navarcles CUP 

 Sallent CUP 

Baix Llobregat Martorell CUP 

 Molins de Rei CUP 

Berguedà Berga CUP 

Camp de Tarragona Valls CUP 

Garraf Vilanova i la Geltrú CUP 

Gironès Girona CUP 

 Celrà CUP 

La Costera Barxeta CUP 

La Segarra Torà CUP 

 Biosca CUP 

Maresme Mataró CUP 

 Dosrius CUP 

 Vilassar de Mar CUP 

 Vilassar de Dalt CUP 

 Pineda de Mar CUP 

 Arenys de Munt CUP 

Osona Vic CUP 
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 Montesquiu CUP 

 
Centelles 

Independents per 

Centelles + CUP 

Ripollès Ripoll CUP 

 Sant Joan de les 

Abadesses 

CUP 

Segrià Lleida CUP 

Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès  CUP 

 Terrassa CUP 

Vallès Oriental Sant Celoni CUP 

 Cardedeu CUP 

 

 

 

b) Llocs on la CUP concorrerà en coalició amb d’altres formacions 
polítiques: 
 

 

 

Barcelonès Badalona CUP + Els Verds 

Vallès Oriental Granollers CUP + Els Verds 

 



 
c) Plataformes àmplies on participa la CUP o candidatures dependents 
d’altres partits (per exemple, UM9 o COP) amb presència de membres de 
les CUP. 
 

Anoia Masquefa Independents per 

Masquefa 

Baix Empordà Platja d’Aro Agrupació d’electors 

 Guíxols Alternativa Verda 

 Palamós Entesa de Palamos-St 

Joan (EPM+ICV+CUP) 

 Begur Independents Begur- 

Esclanyà + EPM 

Barcelonès 
Santa Coloma de 

Gramenet 

Gent de Gramanet 

(Membres del nucli de 

suport CUP la impulsen) 

Garraf Sant Pere de Ribes UM9 

Gironès 
Salt 

Independents per Salt + 

ICV 

La Selva Arbúcies CUPA 

Plana d’Urgell Barbens Junts per Barbens - AM 

Osona Calldetenes Agrupació d’electors 

Tarragonès: Tarragona Nosaltres Som – Unitat 

Popular 

Urgell Castellserà Independents per 

Castellserà - AM 

Vallès Occidental Sabadell Entesa per Sabadell 

 Cerdanyola PAS 

 Barberà del Vallès Ass. d’esquerres – Unitat 

Popular 
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Annex 1 

 
Participació en les CAV (Candidatures Alternatives del Vallès) 
 

Les CUP següents participen en les CAV: 

 

- CUP de Sant Cugat – Candidatura  

- CUP Terrassa – Candidatura  

- Nucli Cup Cerdanyola: participa activament en el PAS (Participació 

Activa i Social de Cerdanyola) conformat per diversos sectors de la vila 

- Nucli CUP de Barberà Vallès: els seus memebres participen activament 

en les files de la candidatura EAB (Esquerra Alternativa Barberenca – 

Unitat popular) 

- CUP Sabadell: aquesta integra els seus membres en les files de 

l’Entesa per Sabadell, on podem trobar els seu primer integrant en el 

tercer lloc de la llista 

 

Entre les CAV hi podem trobar les següents candidatures: 

 

 Compromís per Ripollet 

 L’Altraveu de Castellar del Vallès 

 Alternativa Ciutadana per Rubí 

 Alternativa d’Esquerres per Badia 
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ANNEX 2 
 
 
Manifest Nacional 
 
 
El proper 27 de maig el poble català sota administració espanyola està 

convocat a eleccions per tal d’escollir els representants polítics més propers a 

la seva realitat diària: els regidors i regidores. 

 

La professionalització de la política ha comportat la creació d’una elit social 

nova, l’anomenada classe política, cada cop més allunyada de la realitat social 

a la que pretén representar, fomentant la desmobilització popular i limitant la 

participació ciutadana a unes convocatòries electorals on, any rera any, 

augmenta l’abstenció. Aquesta mateixa classe política ha renunciat a la 

defensa dels drets nacionals del nostre poble, esdevenint un instrument al 

servei dels Estats espanyol i francès. 

 

Alhora, l’augment de les desigualtats econòmiques i socials ha esdevingut la 

principal conseqüència de la globalització del liberalisme més salvatge, el que 

ens presenten com a model econòmic inqüestionable. Aquest model econòmic 

té molt a veure amb el fet que durant els darrers anys, i arreu dels Països 

Catalans, s’està intensificant la destrucció del territori mitjançant un creixement 

urbanístic salvatge i la imposició d’infraestructures alienes als interessos de la 

població.  

 

Avui dia, al nostre país se li presenten grans interrogants de cara al seu futur. 

Sota el paraigües del principal model econòmic mundial, les administracions 

públiques, i els partits que les han gestionat, han portat a aquest país a un 

carreró sense sortida. 
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Davant d’això, cal adoptar una sèrie de mesures encaminades cap a una 

transformació de la societat actual:  

 

- Es fa més necessari que mai que des dels municipis es lluiti per a 

garantir un desenvolupament econòmic, social i territorial sostenible 

que, lluny d’accions mediambientals aïllades, tingui com a referència 

un model de territori equilibrat globalment, per tal d’aconseguir una 

millora real en la qualitat de vida de la majoria de la seva població 

compatible amb el tractament respectuós amb l’entorn natural. 

 

- Polítiques municipals en defensa del conjunt de les classes populars, i 

especialment de les classes socials més desfavorides pel sistema 

dominant. 

 

- Un model basat en l’aprofundiment de la democràcia participativa, com 

a eina indispensable per fer de la nostra societat una organització 

respectuosa amb la voluntat popular i en dinamitzar el teixit associatiu i 

promocionar l’autoorganització ciutadana, com a fonament per 

assegurar una societat amb persones lliures, responsables i solidàries. 

 

- Fer dels municipis un dels principals motors en la construcció nacional 

dels Països Catalans, tot promovent polítiques en defensa de la 

llengua, cultura i identitat nacional partint sempre de la integració, la 

cohesió social i el sentit de comunitat. D’altra banda, cal un ferm 

compromís dels ajuntaments i dels seus representants en la defensa 

de l’exercici democràtic del dret a l’autodeterminació. 
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ANNEX 3 
 

Nota informativa 
 
Les CUP avancen; els Països Catalans desperten 

 

 

Les Candidatures d'Unitat Popular (CUP) són col·lectius de lluita municipal 

independentistes i d'esquerres que treballen, des de cada poble, comarca i 

ciutat, per construir uns Països Catalans plenament lliures i solidaris. Malgrat 

els condicionants legals i jurídics, pensem que la construcció nacional també 

s'ha de fer des dels ajuntaments, ja que és "àmbit institucional més proper al 

ciutadà. La lluita municipal ens permet concretar els nostres principis polítics en 

propostes reals de millora de les condicions de vida, i denunciar alhora els 

paranys i les misèries de l'actual sistema de dominació. 

 

Fa quatre anys la CUP Presentava 15 Candidatures, de les quals 6 van obtenir 

representació (Vilafranca (1), Valls (1), Àrbucies (3), Sallent(2), Torà(2), 

Viladamat(1)). 6 nuclis més de la CUP participaven en projectes rupturistes 

(Sabadell, Salt, Sant Pere de Ribes, Masquefa, Palamós i Cerdanyola), que 

també van obtenir regidors. 

 

Durant aquests quatre anys de legislatura l’Esquerra Independentista s’ha anat 

organitzant al voltant de les Candidatures d’Unitat Popular. Així doncs, el 

projecte de les CUP Països Catalans pren força, ja que arreu del territori s’hi 

sumen cada cop més nuclis i es reben mostres de suport d’altres candidatures 

rupturistes. 
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El proper 27 de maig el poble català sota administració espanyola està 

convocat a eleccions per tal d’escollir els representants polítics més propers a 

la seva realitat diària: els regidors i regidores.  

 

La CUP ens trobem en disposició de presentar i impulsar 50 llistes a les 

properes eleccions municipals. A més, l’existència de prop de vuitanta nuclis 

arreu dels Països Catalans ens permet ser optimistes a l’hora d’augmentar el 

nombre d’aquestes llistes en properes conteses electorals. 

 

 

Candidatura d’Unitat Popular - Països Catalans     25 d’abril de 2007 
 


