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GUIÓ DE L'ASSEMBLEA OBERTA DE LA CUP-AE  

AL BARRI DE LA MARINA  

Dilluns 18 de febrer. Centre Cívic Casa del Rellotge  

Des de la CUP, vam iniciar a l'octubre una roda d'assemblees obertes per tot el territori 

per copsar les opinions del nostre entorn i decidir si ens presentàvem a les eleccions 

autonòmiques del 25N. I després d'obtenir representació, es va plantejar de continuar 

convocant-les per seguir amb aquesta dinàmica de democràcia directa i participativa que 

és un dels nostres eixos polítics més importants. L’assemblea oberta ha de ser un espai 

on hi hagi un intercanvi d’idees i debat sobre els temes que ens afectaran en els propers 

mesos, tant en l’àmbit nacional com en el municipal i que afavoreixi el diàleg directe i 

continu amb el veïnat del barri.  

 

Presentació  

1. Breu explicació de com funciona la CUP a Sants-Montjuïc i a Barcelona.  

2. Objectius de les assemblees obertes.  

Activitat com a CUP Sants-Montjuïc  

1. Repassada de l'activitat del nucli des de les eleccions.  

2. Quines han de ser les línies de treball per als propers mesos? Quins temes conflictius 

a la Marina podríem treballar des de la CUP-AE? Elaboració d'una diagnosi del barri.  

3. Possible creació d'un grup de treball de la CUP-AE específic de la Marina.  

4. Presentació de les preguntes formulades des del districte i plantejades per la CUP al 

Parlament (annex).  

Tres mesos d'activitat parlamentària. Valoració  

1. Què n'opineu, del paper de la CUP al Parlament els darrers mesos?  

2. Com hauria de plantejar la CUP els propers reptes parlamentaris?  
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Correu de contacte: santscup@gmail.com  

Per mantenir el contacte amb el nucli, durant l'assemblea oberta es passarà un full on 

apuntar les dades.  

 

 

RESUM DE L'ASSEMBLEA OBERTA 

AL BARRI DE LA MARINA 

Dilluns 18 de febrer. Centre Cívic Casa del Rellotge 

Assistència: 27 persones 

 

Es fa una presentació del nucli:  

* Qui som, on ens reunim, quina dinàmica tenim al Districte (ara per ara, nucli únic 

però amb la intenció de crear nuclis diferents a Sants, Poble Sec i la Marina per ser més 

eficaços i coherents amb la realitat geogràfica de cada territori).  

* Antigues campanyes i noves campanyes (Estació de Sants: Km0 dels despropòsits, 

memòria històrica, CAP Carreras Candi, monument a la Canadenca al Poble Sec). 

* Explicació de lluita institucional al barri. Ple del Districte, Audiència pública. Com ho 

fem i farem.  

Seguidament es passa a presentar la CUP a escala nacional i la feina al Parlament:  

* Explicació de la declaració de sobirania: exemple de la presa de decisions que té la 

CUP.  

* Vinculació amb l'assemblearisme: la creació d'una dinàmica de base on els 

representant més que manar obeeixen.  
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* Treball al Parlament: un exemple el tenim amb les preguntes sobre la Línia 9. 

Situació de la Marina:  

* L’assemblea de la CUP del districte va rebre abans, durant i després de la campanya 

nombroses peticions de veïns i veïnes de diferents barris del districte per col·laborar o 

militar-hi. D’entre aquests, els provinents de la Marina van començar a gestar la idea 

d’establir-hi un nucli de la CUP, que es fa pública durant l'assemblea oberta. Així 

doncs, la intenció de la CUP és crear un grup de treball amb gent del barri.  

* Línia 9: a partir del malestar creat al barri per la decisió de posposar l'obertura de la 

L9 fins al 2015-2016, vam indagar quina era la situació i vam plantejar fer unes 

preguntes al Parlament, que es van presentar el 14 de febrer (adjuntem el document 

annex amb les preguntes). Dependrà de la mobilització veïnal que això sigui un fet. 

S'ofereix tot el suport de la CUP per dur a terme aquesta feina.  

* Dèficits en els transports: també es planteja el dèficit, que es podrà accentuar amb la 

concentració de busos a la plaça Cerdà a partir d’un intercomunicador que deixaria la 

Marina sense autobús directe.  

Les intervencions dels assistents van ser diverses:  

Sobre la L9:  

* La línia és vital per al barri, i si en comptes de tres parades se n'obre una, endavant, 

així es rebaixen costos i arriba el metro ara.  

* Per dur a terme una mobilització forta a favor del metro, caldrà saber les respostes a 

les preguntes formulades al Parlament. Una vegada les tinguem sobre la taula, i en el 

cas que no siguin mínimament coherents i no ens convencin (com segur que passarà), 

serà el moment de passar a l'acció.  

* Si a més hi afegim la retallada d'alguna línia de bus, serà un motiu per a la 

mobilització i cohesió veïnals.  

Sobre la CUP al Parlament:  

* Es pregunta com es va arribar a decidir el sentit del vot al debat sobre la declaració de 

sobirania. Des de la CUP vam explicar com s'havia decidit, el funcionament per nuclis 

locals i territorials, la discussió al si de l'organització i el repte de com reflectir la nostra 

diversitat en una votació com aquesta. El fet de no qüestionar la Unió Europea va ser un 

obstacle.  

* Estar al Parlament és com si a un animalet el deixen enmig d’una jungla amb tot de 

feres ferotges. La lluita real és al carrer i als barris. O juguem tots o estripem la baralla, 

com deia l'Ovidi Montllor. Cal plantar-se i no obeir. Es respon que efectivament el 

canvi es duu a terme al carrer, i el fet que gairebé tothom a la CUP estigui bregat en 

moviments socials i populars garanteix que aquest criteri es mantingui intacte. Però ara 

cal aprofitar que el fet d'estar al Parlament ens dóna més visibilitat i permet a col·lectius 

i entitats accedir a una informació que fins ara es quedava fora de l'abast del poble i 
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participar activament en l'activitat parlamentària a través de la CUP. Cal la CUP al 

Parlament, és un altaveu i una font d'informació. Les assemblees obertes han de ser la 

corretja d'engranatge entre les classes populars i els representants de les classes 

populars.  

* Es pregunta per la preparació tècnica de la CUP: com funcionen a les comissions 

institucionals, a quines participen, quants alliberats hi ha, si disposem de gent per 

col·laborar en aquestes tasques... També es pregunta pels diners que es rebrà per haver 

obtingut representació parlamentària, pel seu destí, per la limitació dels sous... Es 

respon com a exemple de funcionament que per participar a les comissions s'està fent 

una pregunta entre tota la militància per decidir quines tenen prioritats, ja que no poden 

anar a totes. També es comenta que no vendrem la moto sobre com ho farem de bé i que 

no serem com la resta de polítics. Això ho valorarem d'aquí a un o dos anys, i d'aquesta 

manera resoldrem els dubtes que sorgeixen, amb els fets sobre la taula.  

* Es pregunta pels pressupostos de la Generalitat: quina informació tenim? Es comenta 

que encara no en sabem res, ni tampoc de retallades. Hi ha una gran desinformació.  

* Es pregunta sobre quina opinió té la CUP sobre l'articulació d'un front d'esquerres. Es 

respon que s'hi té interès, però sempre construït des de baix. La CUP-AE és el resultat 

del treball de base amb col·lectius i partits. No creiem en les aliances polítiques de dalt 

a baix. En el treball de barri ja tenim experiència amb múltiples col·lectius i és en 

aquest nivell on s'han de gestar aliances reals, en la feina quotidiana dins la dinàmica 

local.  

* Menció al vot prestat per gent d'esquerres i no independentista. Un company de la 

CGT explica que no ha votat mai i que, tot i no ser independentista, el 25N va apostar 

per la CUP. Comenta que el fet que sigui independentista pot restar-li suports.  

Sobre els Països Catalans:  

* Es pregunta sobre la realitat dels Països Catalans. Es respectarà la realitat diversa de la 

resta de país? Es tindrà en compte la voluntat dels diferents territoris de si volen formar 

part dels Països Catalans? La CUP defensarà aquesta realitat i el que això comporta. 

Defensem el dret a decidir i reconeixem les diferències entre territoris. Estem ampliant 

la unitat popular fora del Principat, construint-hi diverses CUP. El camí no serà fàcil 

però, mentre hi hagi gent que ho pensa a tots els territoris, serem un sol poble.  
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GUIÓ DE L'ASSEMBLEA OBERTA DE LA CUP-AE  

AL BARRI DEL POBLE-SEC 

Dimecres 13.2.2013, Centre Cívic El Sortidor 

Des de la CUP, vam iniciar a l'octubre una roda d'assemblees obertes per tot el territori 

per copsar les opinions del nostre entorn i decidir si ens presentàvem a les eleccions 

autonòmiques del 25N. I després d'obtenir representació, es va plantejar de continuar 

convocant-les per seguir amb aquesta dinàmica de democràcia directa i participativa que 

és un dels nostres eixos polítics més importants. L’assemblea oberta ha de ser un espai 

on hi hagi un intercanvi d’idees i debat sobre els temes que ens afectaran en els propers 

mesos, tant en l’àmbit nacional com en el municipal i que afavoreixi el diàleg directe i 

continu amb el veïnat del barri.  

Presentació  

1. Breu explicació de com funciona la CUP a Sants-Montjuïc i a Barcelona.  

2. Objectius de les assemblees obertes.  

Activitat com a CUP Sants-Montjuïc  

1. Repassada de l'activitat del nucli des de les eleccions.  

2. Quines han de ser les línies de treball per als propers mesos? Quins temes conflictius 

al Poble Sec podríem treballar des de la CUP-AE? Elaboració d'una diagnosi del barri.  

3. Presentació d'una possible campanya per dur a terme un monument a La Canadenca 

per subscripció popular juntament amb altres entitats del barri.  

4. Possible creació d'un grup de treball de la CUP-AE específic del Poble Sec.  

Valoració de l'activitat parlamentària aquests mesos, amb la presència del diputat 

Quim Arrufat  

1. Què n'opineu, del paper de la CUP al Parlament els darrers mesos?  

2. Com hauria de plantejar la CUP els propers reptes parlamentaris?  

3. Roda de preguntes a Quim Arrufat.  

Correu de contacte: santscup@gmail.com  

Per mantenir el contacte amb el nucli, durant l'assemblea oberta es passarà un full on 

apuntar les dades.  
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Resum Assemblea Oberta Poble Sec. Dimecres 13.02.2013. 

Centre Cívic El Sortidor. 

Gairebé 100 persones a la sala. 

 

 

INTRODUCCIÓ  

Breu introducció a l’acte.  

BARRI  

* Presentació campanya “La Canadenca” (memòria històrica).  

* Reforma del Paral·lel. L’Assemblea del Poble Sec no participa a la comissió de 

seguiment de la reforma del Paral·lel, on només hi va una persona del Secretariat 

d’Entitats. No hi ha consens entre el veïnat. Qui més hi intervé és el sector privat. El 24 

de febrer hi ha convocada pel col·lectiu “Repensar Poble Sec” una assemblea a l’Ateneu 

Rebel, on també es parlarà de la problemàtica de l’habitatge al barri.  

* És el 4t pla que es fa per al Paral·lel (“Maquillatge”. “No soluciona el trànsit”. “Canvi 

del carril bici i mobiliari urbà”. “Carril bus”.). No es creu hi hagi diners per fer-lo. Molt 

lligat al projecte del Morrot, i a possibles transformacions a la muntanya de Montjuïc.  

* Qüestió (Q): La CUP té posicionament al respecte?  

Resposta (R): Vam anar a la presentació de l’Ajuntament. Estem fent un seguiment. 

Augmenta la terrassa dels dos o tres restaurants famosos amb diners públics. Canvi de 

pavimentació sense cap termini. Fa molts anys en el moviment veïnal es va dir de fer un 

gran canvi: un bulevard (com la Rambla). No és el projecte que voldríem per al barri.  

CUP  

* S’expliquen les figures del militant, col·laborador i simpatitzant.  

ALTRES  

* S’esmenten per part del públic les mobilitzacions del 23 de febrer i per la readmissió 

d’en Marcos de Telefònica durant el World Mobile Congress.  

 

Recull fotogràfic Assemblea Poble-Sec 

http://issuu.com/cupbcn/docs/recull_fotogr_fic_de_l_acte?mode=window
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PARLAMENT  

* 10 minuts d’introducció del context i com la CUP decideix presentar-se a les 

eleccions.  

* Repàs de les tres crisis (per aquest ordre): institucional o nacional, socioeconòmica i 

democràtica. Lligat a tres grans mobilitzacions al carrer en els darrers anys.  

* La nacional comença el 2006, amb el cicle de consultes i la manifestació del darrer 11 

de setembre, versus un estat que no ens estima i que ens empobreix no només 

econòmicament sinó també culturalment i democràticament.  

* La socioeconòmica es relaciona amb les diferents onades de retallades amb els 

governs de PSOE i PP, que tenen resposta amb les tres vagues generals, i ja no només 

per les retallades sinó pel deute il·legítim, que ens ofega i ens anul·la les capacitats que 

tinguem de modificar la nostra pròpia societat.  

* La crisi democràtica, amb resposta en el moviment del 15M, que entre els seus 

missatges bàsics tenia la demanda de democràcia real ara. Qui mana són els interessos 

financers, no pas la gent, i el PP està fet a mida i representa aquests interessos financers, 

i la meitat del PSOE també.  

* S’ofereixen els parlamentaris de la CUP per plantejar preguntes al govern de la 

Generalitat, tot i que es reconeix poca capacitat d’iniciar propostes de llei: cal tenir 

maquinària jurídica, etc.  

* Assemblea Nacional el 2 de març per resoldre l’impàs per definir com s’inclouen els 

suports de l’Esquerra Independentista, des les esquerres anticapitalistes, de grups de 

treball, etc.  

 Entre d’altres reflexions:  

* No és un conflicte entre dreta i esquerra parlamentàries, sinó els de dalt i els de baix.  

* El Parlament autonòmic mou molts cèntims però té poca capacitat de transformació 

social.  

* L’objectiu: no aturar les retallades sinó alliberament social i nacional. No desgastar el 

govern sinó el règim.  

* Q: La ILP dels desnonaments?  

R: Es tramita al Parlament espanyol, la Generalitat no en té les competències.  

* Q: L9 del metro.  

R: S’elevarà una consulta al Parlament autonòmic.  

* Q: D’un membre de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, fent esment al Moviment 

Llibertari, a l’experiència dels besavis. L’Ateneu Llibertari del Poble Sec es va 
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presentar a les municipals i no va reeixir. Murray Booking. Luis Andrés Edo: concepte 

d’assemblea permanent, no ens ha d’espantar. Cal reivindicar l’assemblea. 

* Q: Agraïment perquè per primera vegada una organització de base arribi al Parlament, 

des d’on és més fàcil canviar la societat que des del carrer.  

* Q: El sí crític a la declaració de sobirania? No es vol passar del Botín al Fainé.  

R: La consulta sobiranista és un mandat popular, per al qual ara per ara no hi ha 

resposta. Tampoc es coneix l’estratègia. Hi ha desconfiança perquè no s’ ha explicat el 

full de ruta. Potser és que ERC no vol desvetllar l’únic que ha aconseguit en un pacte de 

govern que avala la política convergent. Es desitja que la independència no sigui la 

finalitat en si mateixa sinó el mitjà per tenir una societat millor. I ara CiU ja planteja que 

les eleccions no ho eren ben bé plebiscitàries.  

* Es critica el model Alex Salmond d’Escòcia per personalista. Potser és que no volia la 

independència (és a dir, arribar al referèndum amb una majoria social pel sí) sinó un 

pacte fiscal... i hi ha elements per sospitar que potser CiU busquen el mateix.  

* Una altra cosa: és la sisena vegada que hi ha declaració de sobirania al Parlament. Tot 

i que sí que és especial perquè ara hi ha voluntat d’exercir-la.  

* Des de fonts properes al govern català es diu a l’ANC que ja no cal mobilitzar-se més, 

que ara ja ho lideraran les institucions.  

* Q: David Fernández vs. Boi Ruiz. Informe PricewaterhouseCoopers (PwC).  

R: PwC és una consultora que assessora el sector públic. El que ha dit en Boi Ruiz és 

probable que sigui cert, que no es tracta de cap encàrrec de la Generalitat, però cal 

recordar que en el consell director d’aquesta empresa hi ha gent de CDC.  

* En una intervenció posterior s’apunta que per elaborar aquests informes cal disposar 

d’informació que prèviament haurà facilitat la mateixa administració pública.  

* Q: Es demana transparència a la CUP.  

R: Es prepara un portal web.  

* Q: Es suggereix que hi hagi un registre de lobbies.  
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GUIÓ DE L'ASSEMBLEA OBERTA DE LA CUP-AE  

AL BARRI DE SANTS-MONTJUÏC  

Dijous 20 DE DESEMBRE DE 2012. Centre Social de Sants 

 

Guió de l’assemblea oberta 

Presentació 

L’assemblea oberta ha de ser un espai on hi hagi un intercanvi d’idees i debat sobre els 

temes que ens afectaran en els propers mesos i que afavoreixi el diàleg directe i continu 

amb les veïnes dels barris.  

Sobre la campanya electoral  

1. Com valoreu la campanya electoral als barris?  

2. Ha faltat visualització?  

3. Què canviaríeu en futures campanyes electorals?  

4. Com valoreu els resultats a les eleccions de la CAC?  

Activitat parlamentària - Estratègia  

1. D’acord amb el programa electoral, quines han de ser les línies que la CUP tracti al 

Parlament?  

2. Quin ha de ser el paper dels tres diputats i diputada al Parlament?  

3. Com creieu que s’ha d’establir l’òrgan de control de parlamentaris?  

4. Com s’han de triar els assessors?  

5. Fins on s’ha de dur l’activitat parlamentària? S’ha de limitar l’activitat institucional?  

Canvis organitzatius  

1. Quin sistema s’ha de seguir per lligar les lluites al carrer i l’activitat al Parlament?  

2. Com s’han de vehicular les conclusions de les assemblees obertes amb els 

posicionaments dels parlamentaris?  

L’activitat de la CUP Sants-Montjuïc  

1. Quines han de ser les línies de treball per als propers mesos?  
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2. Com vehiculem les lluites als barris amb l’activitat de la CUP Sants-Montjuïc?  

3. Quina ha de ser la nostra activitat institucional al districte?  

4. Com pot obrir-se l’activitat política de la CUP a les veïnes?  

Debat sobre una mobilització a l'exterior del Parlament en la sessió d'aprovació dels 

Pressupostos de la Generalitat (el proper mes de gener), en què s'ha anunciat una 

retallada de 4.000 milions d'euros. S'hi ha de ser?  

 

 

BREU RESUM DE L'ASSEMBLEA OBERTA DE LA CUP-AE SANTS-

MONTJUÏC 

20 DE DESEMBRE DE 2012  

ASSISTÈNCIA: entre 80 i 90 persones  

 

 

Sobre la campanya electoral. Es presenta un resum de la valoració feta pel comitè de 

campanya:  

* Pel que fa al material de campanya, es valora positivament la bustiada professional 

que es va fer. Si bé una part de la propaganda acaba a les escombraries (malbaratament 

de paper), el que és veritat és que arriba a moltes llars i indrets on no tenim nucli 

treballant). També es destaca l'estètica dels cartells, l'impacte de les pancartes i els 

plafons grocs (seria millor haver-los concentrat en vies circulatòries, més efectius), 

l'elevat nivell d'agitació i presència al carrer (cada matí Barcelona es despertava groga), 

el material audiovisual (sobretot el vídeo del “Som”) i el diari. També les paradetes van 

tenir un paper clau a l'hora de ser presents al barri i facilitar el contacte directe amb la 

gent. Aspectes a millorar? Doncs la planificació en l'edició del material (el diari va 

sortir tard, la primera remesa de cartells va ser curta), la mida dels cartells (millor els 
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cartell vermells, que eren din A1 i es veien molt més) i el disseny del cartell invertit (tot 

i que també va rebre elogis).  

* Pel que fa als actes realitzats, es va destacar l'èxit de l'acte central al BTM (tot i que va 

ser criticat per ser poc paritari pel que fa al gènere) i es van criticar els continguts de 

l'acte final de Barcelona a les Cotxeres (repetitius, poc diversos, políticament massa 

feixucs), tot i que l'assistència fou elevadíssima.  

* Pel que fa al discurs, es va valorar que s'havia entès i havia arribat a força sectors que 

fins llavors no el coneixien, que la combinació dels eixos nacional i social es va 

transmetre més enllà de l'Esquerra Independentista i que s'havia fet molt pedagogia. En 

canvi, es va comentar que havia mancat una mica de discurs nacional, o més aviat com 

enteníem nosaltres la independència.  

Es fa un torn obert de paraules on, en general, es felicita la CUP-AE pels bons 

resultats. Aspectes destacats:  

* Es comenta que s'ha superat la invisibilitat amb què els mitjans han tractat la CUP. 

Tot i així en aquest aspecte cal encara molta feina.  

* Després de les eleccions cal visibilitzar una mica més els grups que s'han aixoplugat 

dins l'AE (En Lluita, Lluita Internacionalista, Revolta Global, Candidatures Alternatives 

del Vallès, moviments socials, etc.).  

* Part del vot a la CUP és un vot prestat, gent que no és independentista que ens dóna 

un vot de confiança pel que fa a les formes diferents de fer política i els nítids 

posicionaments d’esquerres, però que està a l'aguait de com duem a terme els nostres 

objectius.  

* Hem aconseguit il·lusionar molta gent que feia anys que no feia feina política (i 

alguns que no votaven).  

* Felicitacions a la CUP perquè mai cap partit havia convocat el veïnat després de les 

eleccions. Es posa de relleu que només aquest fet ja és inaudit.  

* Han mancat reivindicacions laborals (contra retallades i reforma laboral) en el sector 

privat durant la campanya. Cal tenir un discurs clar en aquest aspecte, més enllà de la 

defensa del sector públic.  

Activitat parlamentària – Estratègia a seguir  

* Màxim esforç per visibilitzar als mass media els nostres missatges i el discurs 

rupturista. El Parlament esdevé un altaveu impressionant.  

* També caldrà combatre la invisibilització que patirà la CUP per part dels mass media, 

i els diputats seran una bona eina per fer-ho.  

* Temes a tractar: acord ERC-CiU (cal respondre a aquest pacte dient que 

l’autodeterminació no es negocia amb retallades), aprovació dels pressupostos (cal 
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deixar clar que el nostre model no concep aquestes retallades), consulta sobiranista 

(estar-hi molt a sobre per veure com es vol fer).  

* Els diputats han de visibilitzar en tot moment que som una opció diferent.  

* No caure en l'histrionisme al qual ens pot abocar la vida parlamentària, no estar 

sempre en contra de tot, no caure en la trampa que ens poden parar per desacreditar-nos.  

* Insistir molt en la denúncia de la corrupció, ja que és un dels problemes més greus 

arreu dels Països Catalans.  

*Ser molt pulcres amb la nostra transparència com a organització.  

* Incidir en la crítica al model de l’Estat espanyol (monarquia) i en com ens hem 

bandejat l’Estat de dret.  

* Vot de confiança als diputats: també tenen marge per actuar sense haver de consultar-

ho tot. És molt important que les tres parlamentàries se sentin acompanyades per un 

grup de suport.  

* Que la CUP també toqui el tema laboral del sector privat, algú critica que no ho 

estigui fent, també pregunta si ho ha de fer la CUP o algun altre sindicat, com la COS.  

* Es pregunta fins a quin punt els diputats tindran accés als comptes reals de la 

Generalitat. Aquest fet és clau perquè potser tindrem accés a informació que abans no 

teníem.  

* Des de l’acció parlamentària es pot potenciar el treball en xarxa per donar informació 

i assessorament als parlamentaris a la vegada que aquests donen suport a les diferents 

lluites.  

* Que els salaris dels tres diputats els paguem la CUP, els seus militants a partir de les 

quotes. Això sembla important perquè així no devem res a ningú. I també perquè es 

dóna exemple als pobles (l'autogestió es la millor manera d'evitar la proliferació de 

candidatures municipals fantasmes i poc arrelades i també de la degeneració de les que 

ja hi ha per apoltronament) [aportació via Internet].  

* Que tots els diners que ingressi el grup parlamentari de les CUP per tenir 

representants es destinin: la meitat a donar suport a la lluita (rereguarda en moviment i 

alerta solidària) i l'altra meitat a construir l'alternativa (a Coop54 perquè financi 

l'economia cooperativa i l'associacionisme seguint l'exemple de l'acord que han signat a 

Reus coop54 i la CUP) [aportació via Internet].  

* Pel que fa als assessors, és una raó més per muntar taules sectorials d'interlocució amb 

els moviments socials, on caldria que designessin els assessors, els quals seran sobretot 

assessors al servei del moviment i per extensió de les CUP [aportació via Internet].  

Canvis organitzatius de cara a canalitzar l'opinió de les bases als diputats  
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* Que al web, els parlamentaris expliquin la feina que fan i del dia a dia del Parlament. 

Cal potenciar, en general, la informació 2.0.  

* Aprendre experiències d'altres indrets: el Bloco d'Esquerdes portuguès presenten la 

feina que fan també al carrer convocant assemblees a les places (així arriben també a 

gent que no accedeix a Internet).  

* Comptabilitat de la CUP pública al web. Saber què es cobra i què/com es gasta.  

* Es veu clara la necessitat d'un comitè de suport fort als diputats per enfortir la feina 

parlamentària. Es parla d'una comissió d'assessors directes als diputats. També d'establir 

canals de comunicació directa amb experts que treballin temes concrets.  

* Possibilitat que els diputats assisteixin, si poden, a assemblees obertes per tenir 

contacte directe amb la gent de la base.  

* A les assemblees obertes, que es debati el que es fa al Parlament, però també que es 

presentin resums de tot el que es parla al Parlament, o almenys el més important, així 

tothom en coneix el funcionament.  

* Assemblees obertes: intentar que assisteixin tots els agents socials del barri. Intentar 

que no coincideixin les reunions (ha passat a Sants i les Corts amb les del 15M).  

* Que les assemblees obertes tinguin una alta periodicitat (una cada un o dos mesos), 

sobretot tenint en compte els debats polítics que hi hagi.  

* Cal que els diputats recorrin el territori explicant com funciona el Parlament i la feina 

que hi fan.  

* Es pregunta si la CUP practicarà la desobediència civil. Es respon que això forma part 

del seu ADN, ja que el fet de portar el no-pagament del deute als eixos programàtics o 

les experiències municipals com la de l’Alcalde de Celrà en són un exemple.  

L’activitat de la CUP Sants-Montjuïc  

* En el terreny institucional, s'expliquen els diversos nivells d'intervenció de la CUP-

SM: Ple del Districte (on participen els partits amb representació i on la intervenció 

popular està limitada als temes que estiguin recollits a l'ordre del dia, la qual fa falta 

demanar-la amb antelació), Audiència Pública (torn obert al veïnat de preguntes i 

queixes que són respostes pel regidor Jordi Martí) i Consells de Barri (cadascun dels 

barris del districte en tenen un, i és on representants municipals i veïnals poden treballar 

braç a braç en aspectes molt concrets).  

* Es pregunta sobre el posicionament sobre Can Vies i Can Batlló. Es respon que s'hi 

dóna ple suport.  

* Cal reunir-se amb totes les associacions veïnals i mantenir-hi un contacte periòdic per 

conèixer ben bé la realitat de tots els barris del districte. Per exemple, amb la campanya 

de l'estació de Sants es va coincidir amb feina que s'estava fent des del Centre Social en 

relació amb la plaça dels Països Catalans sense saber-ho.  
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* Gent de l'assemblea indignada hi són presents, també gent del moviment veïnal.  

* En l’aspecte comunicatiu, es passa una graella on apuntar el contacte i nivell de 

compromís (rebre informació, col·laborar o militar) per anar teixint una xarxa de veïns i 

veïnes implicades d'una manera o altra en el projecte de la CUP. Es comenta que hi hagi 

més eines que les virtuals (hi ha gent que no utilitza Internet): es proposa contacte 

telefònic periòdic i establir un seguit de plafons informatius a diversos locals dels 

nostres barris (preguntar al Casal, Centre Social...) amb convocatòries i resums com 

aquest.  

Debat sobre una mobilització a l'exterior del Parlament en la sessió d'aprovació 

dels Pressupostos de la Generalitat (el proper mes de gener), en què s'ha anunciat una 

retallada de 4.000 milions d'euros. S'hi ha de ser? Hi ha una dotzena d'intervencions i 

totes menys una apunten que la CUP ha de ser als dos llocs: dins el Parlament tot 

combinant-ho amb la presència també a fora junt a la mobilització.  

* Hi ha propostes concretes: entrar al Parlament per sortir i tornar a entrar, per exemple.  

* Es considera que no es pot deixar passar el ressò mediàtic d'un dia com aquest.  

* Cal ser a dins per plantar-los a la cara la nostra opinió sobre les retallades dels 

pressupostos.  

* El Parlament és un mitjà més de lluita, i en aquest sentit s'ha de buscar l'eficàcia. Es 

troba que és un dia per ser dins el Parlament.  

* Assaig-error: cal provar sistemes de lluita dins el Parlament, i aquest potser un bon 

dia, tot sabent que pot sortir bé o malament. Servirà com a banc de proves.  

* Es planteja que, si es poden portar convidats, fer que entri gent significativa, sobretot 

gent afectada directament per les retallades (desnonats, gent aturada, etc.).  

* També es diu que si bé a dins del Parlament s'hi ha de ser, també s’ha de ser a fora, a 

la mobilització, sempre tenint cura de no resultar oportunistes. Alguna intervenció 

planteja que potser aquest és un àmbit que podria cobrir altres organitzacions de 

l'Esquerra Independentista: Arran, Endavant, MDT... En una altra també es planteja que 

potser sense voler acaparar protagonisme (la CUP defensa sempre l’autonomia de les 

organitzacions) cal acostumar-nos a dir que som de la CUP en els espais on participem.  

* També es planteja fer una feina d'anàlisi profunda dels pressupostos i anar publicant 

els resultats gradualment en cada una de les àrees i tenint en compte organitzacions i 

moviments (sanitat, educació, cultura) que treballen en aquests temes.  

* També hi ha una intervenció que apunta que la lluita al carrer és la important, i que si 

s'entra al Parlament, hi ha d'entrar tothom.  

 


