
Països Catalans, 11 d'octubre de 2012

L’Assemblea Nacional de la CUP decidirà la posició d’aquesta 
organització envers les eleccions a la CAC

La Candidatura d’Unitat Popular, després de les recents noticies respecte de la possibilitat de la 
creació  d’un  front  independentista  i  d’esquerres  proposada per  una  assemblea  local  de  la 
nostra organització i vol manifesta que:

1.- La CUP es una organització assembleària, la seva sobirania recau única i exclusivament en 
totes i tots els seus i les seves militants que, aquest dissabte 13 d’octubre faran sentir la seva 
veu a l’Assemblea Nacional de Molins de Rei.

2.- Que en aquesta Assemblea Nacional  es decidirà,  o no,  la concurrència  a  les properes 
eleccions de la Comunitat Autònoma de Catalunya mitjançant discussió i debat entre el conjunt 
de l’organització.

3.- Que aquest debat forma part d’un procés en el qual s’han dut, entre d’altres, assemblees 
obertes al llarg del principat, en aquest sentit, l’objectiu de l’organització és, actualment, dur a 
terme aquest procés de la manera més activa i participativa tot obrint la nostra CUP a d’altres 
sectors de la unitat popular que, necessàriament, formen part del projecte de la Candidatura 
d’Unitat Popular.

4.- Que serà aquesta Assemblea Nacional qui prengui les decisions que cregui oportunes.

5.- Que la CUP entén que té un projecte propi i irrenunciable de transformació social, des dels  
valors de l’esquerra, per al conjunt dels Països Catalans en favor dels seus sectors populars i 
que és correspon a noves formes de fer, d’entendre i de practicar la política allunyades de la 
professionalització  i  dels  interessos  polítics  i  econòmics  d’un  pocs,  apostant  per  canviar 
dinàmiques i maneres de fer incrustades a la política, en aquest cas, del principat.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb el 615.145.977 (Jordi) o el 609.74.64.79 (Pau)
La seu nacional de la Candidatura d’Unitat Popular es troba a la Plaça de Gispert, 4, 1er de Manresa (El Bages)

També podeu enviar-nos un correu a premsa@cup.cat o bé accedir al web www.cup.cat


