
 

NO HO HEM DE FER RÀPID PER DESPRÉS ENCALLAR-NOS SOVINT, HO VOLEM 
FER AMB CALMA PER A DESPRÉS NO PARAR. 

La CUP és una organització política assambleària d'abast nacional, que s'’estèn 
arreu dels Països Catalans i que treballa per un país independent, socialista, 
ecològicament sostenible, territorialment equilibrat i deslligat de les formes de 
dominació patriarcals. La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) s’articula com a 
espai útil per totes aquelles persones i col·lectius amb voluntat transformadora 
que lluiten per la llibertat del nostre poble, amb la intenció de ser un espai de 
confluència dels moviments cívics i populars, en la lluita per l’alliberament 
nacional i social dels Països Catalans. 

A través de les seves assemblees locals, la CUP es on hi desenvolupa acció 
política a dins i a fora de les institucions locals. Malgrat el limitat marge 
d’acció dels ajuntaments, la CUP treballa sobre les possibilitats de modificar 
l’actual municipalisme regionalista i bastir un projecte de país basat en els 
municipis i els seus representants.  

Dit això i davant el moment històric en què ens trobem, on mai ningú havia arribat 
tan lluny per l'assoliment d'una República Catalana, volem donar un missatge de 
tranquil·litat i de calma, estem a prop d'arribar a un acord, no ho hem de fer ràpid 
per després encallar-nos sovint, ho volem fer amb calma per a després no parar. 
L'endemà del 27S, venint de lluny i posant fil a totes les agulles, la CUP-Crida 
Constituent va arrencar els treballs per garantir el compliment de l'inequívoc 
mandat democràtic sorgit de les urnes i arrencar i agilitzar l'inici del procés cap a 
la República Catalana en base a tres eixos fonamentals. Ruptura democràtica (full 
de ruta cap a la independència amb referèndum inclòs), pla de xoc d'emergència 
i urgència social i procés constituent popular i no elitista. En aquest triple àmbit –
indissociables tots tres– hem estat treballant calladament les darreres setmanes, 
amb la demanda addicional que la XI Legislatura –la darrera del cicle autonòmic– 
engegués amb una Declaració Inicial de caràcter inequívoc. Sense cap marxa 
enrere. 



 

'Fil a l'agulla' no exposa el programa polític de la CUP, que el 27S va triplicar vots 
i escons i va obtenir els millors resultats de l'esquerra independentista, feminista i 
anticapitalista. No, no és el programa polític de la unitat popular, ni els màxims 
programàtics –pels quals seguirem treballant sense renunciar–, sinó els mínims 
que considerem imprescindibles, com a sòl ètic i polític, per a un acord de bases 
que garanteixi, des del primer minut, que el present i el futur ja no s'assemblaran 
al passat. En la complexitat, mai firmem xecs en blanc; a res ni a ningú; ni tan 
sols a nosaltres mateixos. A les eleccions del 27S ens hi presentàvem amb una 
síntesi clara per a respondre a la triple crisi nacional, socioeconòmica i 
democràtica que vivim com a poble i que patim com a classes treballadores. I per 
això vam condensar-ho en un triple lema que responia a les urgències 
immediates del moment i que avui reivindiquem més que mai: independència, 
pobresa zero, prou corrupció. L'esquema de converses exploratòries amb Junts 
pel Sí en les tres taules de diàleg obertes remet precisament a aquests tres eixos. 
En l'ara i l'aquí, aquest són els fils i les agulles que proposem per reteixir el país. 
Per refer-lo i reconstruir-lo: un ara i un aquí que cal cosir entre totes i tots. 
Per un nou temps polític i social per al nostre poble: per la República que vindrà.  

Pots consultar el document sencer a l'enllaç: http://cup.cat/noticies  

Davant la barbàrie del passat 13 de novembre a Paris , volem solidaritzar-nos 
amb el poble francès, amb els morts i les seves famílies, nosaltres, seguirem 
lluitant contra les guerres imperialistes, el racisme, la xenofòbia, contra el 
feixisme, contra el fonamentalisme i la seva autoritat, i contra aquells que la 
financen. 

INDEPENDÈNCIA, SOCIALISME I FEMINISME  

amcupsms@gmail.com 

 

 


