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_ _ _ _ PRÈVIA: PER QUÈ A NOU BARRIS?PRÈVIA: PER QUÈ A NOU BARRIS?PRÈVIA: PER QUÈ A NOU BARRIS?PRÈVIA: PER QUÈ A NOU BARRIS?    
 
Aquesta roda de premsa, que d'alguna manera és un punt de partida de la cursa de la CUP punt de partida de la cursa de la CUP punt de partida de la cursa de la CUP punt de partida de la cursa de la CUP ----    
Alternativa d'Esquerres cap a les eleccions del 25Alternativa d'Esquerres cap a les eleccions del 25Alternativa d'Esquerres cap a les eleccions del 25Alternativa d'Esquerres cap a les eleccions del 25----NNNN, té lloc aquí, al costat de l’ambulatori de la 
Guineueta de Nou Barris, perquè el desmantellament dels serveis públics desenvolupat pel govern de 
CiU amb el suport del PP s’encarna en el tancament del servei d’urgències nocturnes i de cap de 
setmana d’aquest ambulatori, que obliga els 170.000 usuaris potencials d’aquest servei a Nou Barris –
amb molta gent gran i amb problemes de mobilitat– a desplaçar-se a la clínica privada de les 
carmelitanes (que rep cada any entre 150.000 i 300.000€ dels recursos públics), al districte d’Horta-
Guinardó –i sense que hi hagi cap transport públic adient–. 
 
Enfront d’aquest procés, el veïnat de Nou Barris començà un procés de mobilitzacions al novembre  el veïnat de Nou Barris començà un procés de mobilitzacions al novembre  el veïnat de Nou Barris començà un procés de mobilitzacions al novembre  el veïnat de Nou Barris començà un procés de mobilitzacions al novembre 
del 2011, fins avui mateix encara. La militància dedel 2011, fins avui mateix encara. La militància dedel 2011, fins avui mateix encara. La militància dedel 2011, fins avui mateix encara. La militància de la CUP s’hi implicà des del principi la CUP s’hi implicà des del principi la CUP s’hi implicà des del principi la CUP s’hi implicà des del principi tot 
participant intensament en les manifestacions i les dotzenes de talls de la ronda de Dalt que s’han dut a 
terme, promovent assemblees veïnals, organitzant actes populars de suport a la lluita (alguns, en el 
marc de la Trobada Alternativa de Nou Barris), donant assistència jurídica als companys denunciats per 
la Conselleria d’Interior, difonent els motius de la lluita, exigint solucions i plantejant alternatives als 
plenaris i a les audiències del districte. Tot plegat per denunciar no sols la hipocresia, el classisme i el 
cinisme del govern absolutament parasitari del districte amb la seva regidora Imma Rognoni de CiU al 
capdavant, sinó també els gravíssims incompliments del Consorci de Salut de Barcelona i de la 
Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, que feren els mandats corresponents d’acord amb els 
quals calia reobrir les urgències nocturnes i els caps de setmana a mitjan octubre a tot estirar. També a 
partir d’aquest procés de batalla s’ha denunciat per via judicial la incompatibilitat evident de Ramon 
Bagó en el seu escandalós exercici d’un càrrec públic del qual s’ha aprofitat per beneficiar empreses 
privades amb què està relacionat. 
 
Aquest és només un exemple de les múltiples lluites que la CUP ha dut aAquest és només un exemple de les múltiples lluites que la CUP ha dut aAquest és només un exemple de les múltiples lluites que la CUP ha dut aAquest és només un exemple de les múltiples lluites que la CUP ha dut a terme a Barcelona i al  terme a Barcelona i al  terme a Barcelona i al  terme a Barcelona i al 
conjunt dels Països Catalans.conjunt dels Països Catalans.conjunt dels Països Catalans.conjunt dels Països Catalans. La defensa d’una gestió pública i lliure de l’educació, la sanitat, els 
serveis socials, el sòl i el territori, els diversos equipaments veïnals, i la participació capdavantera de la 
militància de la CUP a l’hora de donar suport a col·lectius que han d’afrontar conflictes laborals ha estat 
contínua. Per això, la lluita de la CUP de Nou Barris reflecteix el model de societat pel qual treballem: 
uns Països Catalans socialment justos, en què el repartiment del treball i la riquesa permeti satisfer les 
necessitats de les classes populars a partir de mecanismes democràtics i horitzontals de preses de 
decisions, i alhora uns Països Catalans lliures d’una vegada de l’opressió dels estats espanyol i francès, 
dels quals la burgesia espanyolista catalana n’ha estat històricament còmplice. La CUP - Alternativa 
d’Esquerres advoca per guanyar un procés d’independència inseparable del procés de justícia i 
emancipació socials que, dia a dia, estem intentant construir. 
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____    INFORMACIONS DE INFORMACIONS DE INFORMACIONS DE INFORMACIONS DE CAMPANYACAMPANYACAMPANYACAMPANYA    
 
La CUP – Alternativa d’Esquerres fa una valoració molt positiva de les dues setmanes passades des que 
va decidir concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya. La recollida d’avals, que va saldar-se 
amb l’assoliment de 27.111 signatures, va esdevenir una autèntica demostració de força, i va servir per 
començar a fer campanya i explicar el projecte de la CUP – Alternativa d’Esquerres a la societat. 
 
La formació també valora positivament la decisió d’incorporar la marca Alternativa d’Esquerres a la 
candidatura, la qual cosa està permetent sumar un considerable nombre d’organitzacions polítiques i 
col·lectius locals, així com persones a títol individual a la campanya. Finalment, la CUP la CUP la CUP la CUP –––– Alternativa  Alternativa  Alternativa  Alternativa 
d’Esquerres es mostra convençd’Esquerres es mostra convençd’Esquerres es mostra convençd’Esquerres es mostra convençuda d’obtenir representació al Parlament de Catalunyauda d’obtenir representació al Parlament de Catalunyauda d’obtenir representació al Parlament de Catalunyauda d’obtenir representació al Parlament de Catalunya, i confia 
que es reconeixerà el compromís i esforç diari de la CUP als municipis, i farà confiança a aquesta opció 
el 25 de novembre. 
 
Vegeu algunes informacions sobre la campanya: 
 

• 200 200 200 200 grupsgrupsgrupsgrups de suport de suport de suport de suport. . . . De moment s’han creat uns 200 grups de suport a la candidatura CUP – 
Alternativa d’Esquerres arreu del territori, que agrupen la militància de l’organització però 
també persones i col·lectius de l’entorn de l’esquerra independentista i dels moviments 
populars i socials del Principat que s’han sumat a la campanya. 

    
• Assemblees obertes arreu del territori. Assemblees obertes arreu del territori. Assemblees obertes arreu del territori. Assemblees obertes arreu del territori. Des de la setmana passada s’han fet prop d’una 

cinquantena d’assemblees obertes arreu del Principat de Catalunya per tal d’explicar la decisió 
de la CUP de concórrer a les eleccions, així com organitzar la campanya i els grups de suport. 
Encara n’hi ha desenes de programades abans que comenci formalment la campanya 
electoral. 

    
• Organitzacions polítiques i socials, Organitzacions polítiques i socials, Organitzacions polítiques i socials, Organitzacions polítiques i socials, ateneus, casals i col·lectius localsateneus, casals i col·lectius localsateneus, casals i col·lectius localsateneus, casals i col·lectius locals.... La xarxa de suport 

a la CUP – Alternativa d’Esquerres s’amplia dia a dia, i ja hi ha desenes d’organitzacions 
polítiques i socials, així com col·lectius locals, entitats municipalistes i casals i ateneus que han 
fet pública l’adhesió a la candidatura. La setmana que ve es farà pública la llista definitiva 
d’organitzacions. 

 
• Campanya de donatiusCampanya de donatiusCampanya de donatiusCampanya de donatius.... La CUP va decidir no demanar préstecs a cap entitats bancària, i 

finançar la campanya electoral a partir de fons propis i aportacions individuals i col·lectives. Per 
això s’ha engegat una campanya de recollida de fons a través de donatius i bons d’ajut. 
Pròximament la formació farà públic el pressupost de campanya de la CUP – Alternativa 
d’Esquerres.  
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_ _ _ _ IMATGE DE CAMPANYAIMATGE DE CAMPANYAIMATGE DE CAMPANYAIMATGE DE CAMPANYA    

Per a les eleccions del 25 de novembre la CUP ha mantingut la imatge corporativa amb què treballa 
normalment a nivell municipal, però hi ha afegit alguns elements característics. 

LogoLogoLogoLogotip. tip. tip. tip. La candidatura pren el logotip de la Candidatura d’Unitat Popular, però hi incorpora en la part 
inferior la llegenda “Alternativa d’Esquerres”. Aquesta adaptació permet identificar perfectament la 
candidatura amb la CUP, però amplia l’espectre de sectors als quals es pretén mobilitzar la candidatura. 

Lemes. Lemes. Lemes. Lemes. La CUP – Alternativa d’Esquerres utilitzarà dos lemes durant les setmanes que queden fins les 
eleccions. D’una banda, la formació ha escollit ““““ÉS L’HORA DEL POBLEÉS L’HORA DEL POBLEÉS L’HORA DEL POBLEÉS L’HORA DEL POBLE”””” com a lema principal. Aquest 
eslògan té per objectiu assenyalar el paper protagonista que ha de jugar la societat catalana en la 
situació política i econòmica que viuen avui els Països Catalans. Des del punt de vista nacional el lema 
es relaciona directament amb la necessitat que el poble català pugui exercir el dret d’autodeterminació 
per tal de decidir el seu futur. Així mateix, des d’un punt de vista social, la capacitat de mobilització 
popular també serà transcendental pel que fa a la lluita contra les retallades i en defensa dels drets 
socials i laborals. L’altre eslògan complementari és “HO VOLEM TOT”“HO VOLEM TOT”“HO VOLEM TOT”“HO VOLEM TOT”, que des de fa dies es fa servir a 
les xarxes socials amb un èxit notable, i que servirà de sublema. Aquest eslògan fa referència a la 
voluntat de la CUP – Alternativa d’Esquerres de no rebaixar continguts a l’hora de plantejar propostes i 
objectius polítics, i és aplicable a voluntat d’incloure el conjunt dels Països Catalans (i no només les 
quatre províncies de la comunitat autònoma de Catalunya) en el procés d’independència, així com al fet 
de plantejar la transformació social de forma complementària a l’alliberament nacional. 

Cartell.Cartell.Cartell.Cartell. El cartell que s’utilitzarà, com és habitual en la cartellística que sol utilitzar la formació en les 
campanyes electorals, evita la fórmula de destacar la persona que va de cap de llista i es tendirà a 
utilitzar fotos de grup per destacar la imatge d’equip i de projecte col·lectiu. 
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_ PRINCIPIS D’ACCIÓ POLÍTICA_ PRINCIPIS D’ACCIÓ POLÍTICA_ PRINCIPIS D’ACCIÓ POLÍTICA_ PRINCIPIS D’ACCIÓ POLÍTICA    
 
La CUP – Alternativa d’Esquerres vol basar la seva activitat institucionalbasar la seva activitat institucionalbasar la seva activitat institucionalbasar la seva activitat institucional en la transparència, la  en la transparència, la  en la transparència, la  en la transparència, la 
participació i l’ètica,participació i l’ètica,participació i l’ètica,participació i l’ètica, i és per això que ha considerat necessari impulsar una sèrie de principis d’acció 
política per a les futures diputades i diputats de la formació. 

 
La formació vol demostrar que es és possible fer política de manera diferent de com l’han fet fins demostrar que es és possible fer política de manera diferent de com l’han fet fins demostrar que es és possible fer política de manera diferent de com l’han fet fins demostrar que es és possible fer política de manera diferent de com l’han fet fins 
ara els partits, des de la radicalitat democràtica, a través de la proximitat i amb la interacció ara els partits, des de la radicalitat democràtica, a través de la proximitat i amb la interacció ara els partits, des de la radicalitat democràtica, a través de la proximitat i amb la interacció ara els partits, des de la radicalitat democràtica, a través de la proximitat i amb la interacció 
constanconstanconstanconstant amb la t amb la t amb la t amb la població població població població i els moviments populars.i els moviments populars.i els moviments populars.i els moviments populars. Així doncs, la CUP pretén traslladar la forma de 
fer política que estem duent a terme als ajuntaments al Parlament. 
 
En aquest sentit, la CUP – Alternativa d’Esquerres no és un partit convencional, i ni vol fer política 
parlamentària com la resta d’opcions. La formació considera que lalalala política institucional és només un  política institucional és només un  política institucional és només un  política institucional és només un 
instrument mésinstrument mésinstrument mésinstrument més, que ha d’estar al servei al servei del projecte de transformació social i ruptura que 
defensa la CUP als Països Catalans. 
 
Aquests principis, doncs, volen establir els mecanismes per evitar vicis, dinàmiques i errors establir els mecanismes per evitar vicis, dinàmiques i errors establir els mecanismes per evitar vicis, dinàmiques i errors establir els mecanismes per evitar vicis, dinàmiques i errors 
d’altres partitsd’altres partitsd’altres partitsd’altres partits, i fixar les bases d’un model de presa de decisions i funcionament propi, obert a la 
implicació de la societat més enllà de la CUP estrictament, diferent del que s’ha conegut fins ara de la 
mà dels altres partits. 
 
La CUP – Alternativa d’Esquerres, doncs, no entén l’acció política com a modus vivendi o com una 
professió més, sinó com una eina de transformació al servei de les classes populars catalanes. 
 
Vegeu el document amb tots els principis d’acció política en l’ANNEX 1 
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_ EIXOS PROGRAMÀTICS_ EIXOS PROGRAMÀTICS_ EIXOS PROGRAMÀTICS_ EIXOS PROGRAMÀTICS    
 
La CUP – Alternativa d’Esquerres presenta avui un document sintètic, amb 18 eixos programàtics. Per la 
formació no es tracta, ni molt menys, d’un punt d’arribada o una proposta tancada, ans el contrari. 
Aquest programa polític amb què la CUP – Alternativa d’Esquerres es presenta a les eleccions al 
Parlament de Catalunya del proper 25 de novembre és un document en construcció que anirà és un document en construcció que anirà és un document en construcció que anirà és un document en construcció que anirà 
evolucionant, ja que és un puevolucionant, ja que és un puevolucionant, ja que és un puevolucionant, ja que és un punt de partida a partir del qual han de continuar treballant totes nt de partida a partir del qual han de continuar treballant totes nt de partida a partir del qual han de continuar treballant totes nt de partida a partir del qual han de continuar treballant totes 
aquelles persones que apaquelles persones que apaquelles persones que apaquelles persones que aposten per la construcció de la unitat posten per la construcció de la unitat posten per la construcció de la unitat posten per la construcció de la unitat popular al llarg dels propers mesos opular al llarg dels propers mesos opular al llarg dels propers mesos opular al llarg dels propers mesos 
i anysi anysi anysi anys....    
 
Aquests 18 eixos programàtics s’han debatut en el marc del procés de participació dut a terme per la 
CUP durant les darreres setmanes, a través de múltiples assemblees obertes arreu del Principat de 
Catalunya. És, per tant, un document elaborat de manera col·laborativa per la militància de la CUP i 
múltiples agents i sectors socials de l’entorn de l’esquerra independentista i l’espai de la unitat popular. 
 
És cert que hi ha hagut un factor temporal que ha impedit el desenvolupament d’un programa polític 
més extens i concret, però també és cert que la CUP la CUP la CUP la CUP –––– Alternativa d’Esquerres ha plant Alternativa d’Esquerres ha plant Alternativa d’Esquerres ha plant Alternativa d’Esquerres ha plantejat aquest ejat aquest ejat aquest ejat aquest 
document com un programa per a un procés de transformació document com un programa per a un procés de transformació document com un programa per a un procés de transformació document com un programa per a un procés de transformació social i canvi políticsocial i canvi políticsocial i canvi políticsocial i canvi polític, i no com una , i no com una , i no com una , i no com una 
proposta per gestionar durant els pròxims quatre anys les institucions de la comunitat autproposta per gestionar durant els pròxims quatre anys les institucions de la comunitat autproposta per gestionar durant els pròxims quatre anys les institucions de la comunitat autproposta per gestionar durant els pròxims quatre anys les institucions de la comunitat autònoma ònoma ònoma ònoma 
de Catalunya dins l’estat espanyol.de Catalunya dins l’estat espanyol.de Catalunya dins l’estat espanyol.de Catalunya dins l’estat espanyol.    
 
Durant els propers mesos i anys, doncs, les comissions de treball de la CUP, així com la mateixa 
població i els moviments populars i socials tindran la tasca de fer evolucionar aquest programa polític, 
adaptar-lo segons l’evolució de la conjuntura política i econòmica, i anar-lo dotant de més contingut a 
partir de l’anàlisi i l’adquisició d’experiència en el camp de l’acció política i institucional. 
 
Vegeu el document sencer amb tots els eixos programàtics en l’ANNEX 2 
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_ ANNEX 1. Principis d’acció política_ ANNEX 1. Principis d’acció política_ ANNEX 1. Principis d’acció política_ ANNEX 1. Principis d’acció política    
 
1. Les nostres parlamentàries i parlamentaris tindran uns mandats limitats a una legislatura. Les 

persones membres de CUP no som ni volem ser professionals de la política. En acabar el mandat 
volem que les nostres diputades i diputats posin el coneixement acumulat a les institucions al 
servei de la lluita popular. Volem que el màxim de gent dels moviments populars tinguin 
coneixements sobre el funcionament de les institucions. La CUP no vol que les seves diputades i 
diputats visquin en una realitat paral·lela, que no perdin el contacte amb el carrer i amb les 
persones treballadores. 

2. La retribució de les nostres parlamentàries i parlamentaris serà la que queda reflectida com a 
retribució màxima de les persones assalariades de la CUP (1.600€ nets/mes). 

3. La CUP apostarà per l’establiment dels mecanismes per fer efectiva la democràcia directa a nivell 
parlamentari: sotmetrem a consulta permanent i continua la seva acció parlamentària a la 
militància, els moviments socials i populars, així com al conjunt de la població. 

4. El grup parlamentari de la CUP actuarà en estreta col·laboració amb les lluites i els moviments 
socials que defensen els interessos de les classes populars, davant els quals retrem comptes de 
l’activitat parlamentària, amb la finalitat de portar les reivindicacions populars a les institucions. En 
aquest sentit, treballarem per la creació dels mecanismes necessaris per establir els processos de 
presa de decisions que es fonamentin en la democràcia directa, activa, participativa i inclusiva. 
Aquests mecanismes aniran adreçats al conjunt de la societat amb la voluntat de permetre la seva 
participació en les propostes que plantegi la CUP en el marc de la lluita institucional. 

5. La CUP mantindrà sempre la seva independència respecte als grups financers i les elits 
econòmiques, ja que entén que aquesta és imprescindible per desplegar veritables polítiques de 
transformació social i econòmica. Per aconseguir aquesta independència no demanarem crèdits 
per a finançar la campanya. El nostre és un programa rupturista. 

6. Les diputades i diputats, i les persones integrants de l’estructura del grup parlamentari de la CUP 
defensaran estrictament el programa polític i les decisions de l’organització, en consonància amb 
el nou òrgan de seguiment parlamentari i les assemblees obertes als moviments socials. 

7. Les persones que integren la CUP no podran tenir una duplicitat de càrrecs en les institucions ni en 
la mateixa organització, per tal d’evitar l’acumulació de poder en algunes persones concretes. 

8. Les nostres parlamentàries i parlamentaris entendran sempre com a marc nacional els Països 
Catalans i actuaran sota aquesta perspectiva. 

9. La CUP defensarà la simplificació de les estructures administratives, a través de la dissolució de 
les diputacions provincials i fent una aposta per les institucions supramunicipals que es considerin 
necessàries, així com les comarques i els municipis com a base de les polítiques de proximitat i 
per al govern de la futura república dels Països Catalans com a garant del model social i econòmic 
que defensem. 

10. La CUP entén que davant d’un sistema que cada vegada allunya més de les classes populars els 
marcs de decisió econòmic, social i polític, són els municipis les úniques institucions que resten a 
l'abast del poble i que poden tenir legitimitat per construir àmbits compartits de decisió i de 
superació dels conflictes socials i nacionals que es plantegen. Només a través d'un municipalisme 
nacional arrelat al territori, a la seva gent i a la pròpia història, és possible endegar un procés de 
construcció nacional i transformació social que tingui en compte l'àmbit nacional, els Països 
Catalans, trencant les fronteres imposades i retornant el poder de decisió al poble. En aquest sentit 
la nostra aposta al parlament sempre tindrà present el municipalisme com l’eina real de 
transformació social que hem de potenciar. 



 
CUP CUP CUP CUP –––– Alternativa d’Esquerres Alternativa d’Esquerres Alternativa d’Esquerres Alternativa d’Esquerres    
Candidatura al Parlament de Catalunya a les eleccions del 25 de novembre del 2012  

 

 

 - 9 - 

_ ANNEX 2. Eixos programàtics_ ANNEX 2. Eixos programàtics_ ANNEX 2. Eixos programàtics_ ANNEX 2. Eixos programàtics    

    
Consideració prèvia:Consideració prèvia:Consideració prèvia:Consideració prèvia: Aquest document és el resultat del treball intens dut a terme a l'octubre per les i 
els militants de la CUP, com també d'altres organitzacions, col·lectius i associacions de l'Esquerra 
Independentista i de moviments socials i populars. En si mateix, no es tracta ni de bon tros ni d'un punt 
d'arribada ni d'una proposta tancada. Per contra, entenem que aquest programa polític amb el qual la 
CUP - Alternativa d'Esquerres ens presentem a les eleccions del 25 de novembre al Parlament de 
Catalunya és un document en construcció, que anirà evolucionant, ja que fa de punt de partida sobre la 
base del qual continuarem treballant tothom que apostem per la construcció de la Unitat Popular al llarg 
dels mesos i els anys vinents. 
    
    
Per la Construcció NacionalPer la Construcció NacionalPer la Construcció NacionalPer la Construcció Nacional    
    
1. 1. 1. 1. Independència nacional per als Països Catalans.Independència nacional per als Països Catalans.Independència nacional per als Països Catalans.Independència nacional per als Països Catalans.    
Forçarem la ruptura dels Països Catalans amb els estats ocupants a través de l’exercici del dret a 
l’Autodeterminació del poble català. Defensarem que només junt amb la consecució de l’emancipació 
social serà possible reeixir en el procés per construir la independència nacional. 
 
2. 2. 2. 2. Una república dels PaUna república dels PaUna república dels PaUna república dels Països Catalans per una democràcia real i directaïsos Catalans per una democràcia real i directaïsos Catalans per una democràcia real i directaïsos Catalans per una democràcia real i directa 
Fomentarem i facilitarem la creació dels mecanismes que permetin generar un procés constituent per 
establir les institucions polítiques comunes que permetin a la societat catalana governar-se. 
Treballarem per l’establiment dels mecanismes que permetin la construcció d’una societat plenament 
democràtica a partir de l’exercici de la democràcia real, popular, horitzontal, participativa, directa, activa 
i inclusiva. L’evolució de tota societat plenament democràtica és el socialisme. 
 
3. 3. 3. 3. Per l’Europa i la Mediterrània SolidàriesPer l’Europa i la Mediterrània SolidàriesPer l’Europa i la Mediterrània SolidàriesPer l’Europa i la Mediterrània Solidàries dels pobles lliures dels pobles lliures dels pobles lliures dels pobles lliures    
La CUP - Alternativa d’Esquerres rebutja formar part de la Unió Europea, l’Euro, l’OTAN i l'Euroexèrcit. 
L’actual projecte de la UE és un projecte al servei del capitalisme i el neoliberalisme. Rebutgem les 
polítiques del BCE, FMI i el BM. Treballarem per un marc de relacions euromediterrànies dels pobles 
lliures. Promourem el tancament de totes les bases militars, i la construcció d'una societat que potenciï 
la cultura de la pau, la cooperació i la solidaritat internacionalista 
 
4. 4. 4. 4. Pel català com a llengua comuna i preferent Pel català com a llengua comuna i preferent Pel català com a llengua comuna i preferent Pel català com a llengua comuna i preferent  
En primer lloc, fem una aposta clara perquè el català, la llengua pròpia i històrica d’aquestes terres, 
sigui la llengua de cohesió social, la llengua comuna de les persones que convivim en aquest territori i, 
per justícia –com fan tots els estats que volen garantir la continuïtat històrica de la seva llengua–, 
llengua oficial. Defensarem que l’occità sigui llengua oficial a la Vall d’Aran i la Fenolleda i el castellà als 
territoris castellanoparlants del País Valencià. Aquesta oficialitat del català no impedeix, però, que 
considerem que en aquests nous Països Catalans uns dels objectius com a país consisteixi a treballar 
pel plurilingüisme, per aquest motiu haurem de tenir en consideració el castellà –i en els territoris de la 
Catalunya Nord el francès–, com una de les realitats lingüístiques del nostre país, impulsarem un debat 
social sobre quin haurà de ser el estatus jurídic d’aquestes llengües. 
 
    
PePePePer un nou model social, econòmic i culturalr un nou model social, econòmic i culturalr un nou model social, econòmic i culturalr un nou model social, econòmic i cultural    
    
5. 5. 5. 5. Una economia al servei del poble. Aturem les retalladesUna economia al servei del poble. Aturem les retalladesUna economia al servei del poble. Aturem les retalladesUna economia al servei del poble. Aturem les retallades    
La CUP - Alternativa d’Esquerres defensa un model socioeconòmic socialista i ecològic enfront del 
model capitalista. Treballarem per suspendre les privatitzacions encobertes a través de la política de 
l’austeritat i les tisorades ordenades per la UE, i aprovades pel conjunt dels governs catalans i 
espanyols. Treballarem per recuperar la gestió directa i pública del conjunt dels serveis públics. 
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6.6.6.6. Nacionalització de la banca, una banca pública al servei de la societatNacionalització de la banca, una banca pública al servei de la societatNacionalització de la banca, una banca pública al servei de la societatNacionalització de la banca, una banca pública al servei de la societat 
Treballarem per establir els mecanismes que permetin la nacionalització de la banca i les entitats 
intervingudes amb diners públic, així com l’establiment de les mesures legals a l’abast per encausar i 
jutjar als responsables econòmics i polítics de l’actual situació econòmica i social. 
    
7777. . . . SobiraniaSobiraniaSobiraniaSobirania econòmica i no pagament del deute il·legítim econòmica i no pagament del deute il·legítim econòmica i no pagament del deute il·legítim econòmica i no pagament del deute il·legítim    
Apostem per fer una auditoria popular, declarar nul i suspendre el pagament del deute públic il·legítim 
als fons d’inversió i la banca internacional. 
 
8888. . . . Nacionalització i autogestió dels sectors estratègicsNacionalització i autogestió dels sectors estratègicsNacionalització i autogestió dels sectors estratègicsNacionalització i autogestió dels sectors estratègics    
Defensem la propietat pública i col·lectiva dels sectors estratègics clau. Les diverses fonts d’energia, 
l’aigua i altres recursos naturals han de ser declarades de titularitat i gestió pública, democràtica i 
col·lectiva. 
 
9999. . . . La cultura com a eina de transfoLa cultura com a eina de transfoLa cultura com a eina de transfoLa cultura com a eina de transformació socialrmació socialrmació socialrmació social    
Ens comprometem a situar els equipaments i infraestructures culturals al servei de les noves relacions 
col·lectives que volem promoure. 
 
10101010. . . . Per un espai comunicatiu dels Països CatalansPer un espai comunicatiu dels Països CatalansPer un espai comunicatiu dels Països CatalansPer un espai comunicatiu dels Països Catalans    
Volem uns mitjans de comunicació que reflecteixin la realitat social i nacional sense filtres partidistes ni 
interessos conjunturals, i treballarem per un espai comunicatiu d'àmbit de Països Catalans. 
 
    
Per la igualtat d’oportunitats, les llibertats, i els drets socials i laborals Per la igualtat d’oportunitats, les llibertats, i els drets socials i laborals Per la igualtat d’oportunitats, les llibertats, i els drets socials i laborals Per la igualtat d’oportunitats, les llibertats, i els drets socials i laborals     
 
11111111. . . . Repartiment dels trebalRepartiment dels trebalRepartiment dels trebalRepartiment dels treballs i de la riquesals i de la riquesals i de la riquesals i de la riquesa    
Pel repartiment del treball productiu, domèstic i de cura, la reducció de la jornada laboral, dignificació 
del treball, tancament de les ETT,derogació de les reformes laborals i establiment d’un nou marc 
laboral. Treballarem per acabar amb el treball precari. 
 
12121212. . . . Pels drets i les llibertatsPels drets i les llibertatsPels drets i les llibertatsPels drets i les llibertats    
Treballarem per derogar lleis discriminatòries com ara la d'estrangeria i els efectes segregadors que en 
deriven: racisme institucional, desprotecció laboral i assetjament policíac entre d’altres. 
 
13131313. . . . Per uns serveis públics universals, de qualitats i únicsPer uns serveis públics universals, de qualitats i únicsPer uns serveis públics universals, de qualitats i únicsPer uns serveis públics universals, de qualitats i únics    
Defensem l’existència d’una única xarxa pública amb prestacions universals i gratuïtes, i amb criteris 
d'alta qualitat i eficiència. Per fer-ho, promourem la derogació de tot acord o concert amb entitats 
privades en l'àmbit dels serveis públics i les pensions. Impulsarem l’assumpció i gestió de la propietat 
per part del sector públic de les actuals escoles i hospitals concertats. Universitat pública, de qualitat i 
gratuïta. El coneixement i recerca han d’estar al servei del poble i no del capital i el mercat. Readmissió 
de les persones acomiadades com a resultat de les polítiques de desbaratament dels serveis públics. 
Proposarem l’augment de les partides pressupostàries dels serveis públics i del sistema de pensions, 
així com establir un marc legal que impedeixi una disminució d’aquestes partides en un futur. 
 
14141414. . . . Pel dret a l'habitatge i a la terraPel dret a l'habitatge i a la terraPel dret a l'habitatge i a la terraPel dret a l'habitatge i a la terra    
Defensem una moratòria dels desnonaments: prohibició immediata de tots els desnonaments per raons 
econòmiques. Advoquem per crear un mercat públic de lloguer amb preus que no sobrepassin el 30% 
de la renda del llogater. Despenalització de l’ocupació. 
    
15151515. . . . Cap a una societat no patriarcalCap a una societat no patriarcalCap a una societat no patriarcalCap a una societat no patriarcal    
Per unes polítiques públiques que facin efectiu l’avortament lliure i gratuït dins del sistema sanitari 
públic, la lluita contra la violència de gènere amb els mitjans necessaris per desenvolupar-la, el 
reconeixement social del treball productiu, domèstic i de cures, la perspectiva de gènere en totes les 
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polítiques públiques, el dret de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals de viure amb llibertat la 
seva sexualitat. 
 
    
Per la defensa del territoriPer la defensa del territoriPer la defensa del territoriPer la defensa del territori    
 
16161616. . . . Per un model territorial respectuós amb el medi i al servei de les personesPer un model territorial respectuós amb el medi i al servei de les personesPer un model territorial respectuós amb el medi i al servei de les personesPer un model territorial respectuós amb el medi i al servei de les persones    
Per un canvi radical en la política d’infraestructures, acabant amb les obres de destrucció massiva i les 
socialment i econòmicament deficitàries (aeroports comarcals i trens d’alta velocitat), apostant per la 
promoció del transport públic en detriment del vehicle privat. Replantejament del model turístic per 
aturar la tendència que està convertint els Països Catalans en un parc temàtic. Vam dir No a Eurovegas, 
diem no als models com BarcelonaWorld i Terra Mítica. Promourem plans integrals de protecció del 
medi ambient contra tota mena d’activitats que en el marc capitalista es desenvolupen i amenacen la 
seva pervivència. 
 
17171717. . . . Uns Països Catalans sense nuclears amb un model energètic ecològicUns Països Catalans sense nuclears amb un model energètic ecològicUns Països Catalans sense nuclears amb un model energètic ecològicUns Països Catalans sense nuclears amb un model energètic ecològic    
Desplegament i intensificació de l’ús d’energies alternatives i renovables sota el model de la generació 
distribuïda, tot advocant per una reducció gradual del consum energètic. Estem en contra de les grans 
infraestructures energètiques que només estan al servei del capital com és el cas de la MAT.     
 
18181818. . . . Sobirania alimentària i per una nova cultura de l’aiguaSobirania alimentària i per una nova cultura de l’aiguaSobirania alimentària i per una nova cultura de l’aiguaSobirania alimentària i per una nova cultura de l’aigua i de la terra i de la terra i de la terra i de la terra    
Treballarem per superar l’actual marc de producció socialment i econòmicament insostenible, promoure 
la pagesia ecològica com a sector estratègic per a la seguretat alimentària, l’equilibri socio-ambiental a 
l’entorn rural i la creació d’ocupació dins d’un nou paradigma d’economia ecològica. Prohibició dels 
cultius transgènics. Defensem la gestió pública, directa i transparent de tot el cicle de l’aigua, 
treballarem per evitar la seva privatització. 
 


