AVANCEM CAP A LA INDEPENDÈNCIA
El govern en funcions de l’Estat espanyol amb el suport de PSOE i Ciutadans, segueix amb la
seva particular creuada contra tot allò que des de el Parlament de Catalunya es fa per
aconseguir, democràticament, la desconnexió total per tal d’assolir la creació d’un nou estat
en forma de República Catalana. Des de la CUP no ens farem enrere en el procés de
desconnexió amb l’Estat espanyol, les amenaces d’una possible inhabilitació del les nostres
diputades per part del Tribunal Constitucional no ens fa por. La CUP mai hem fet, ni farem de
la política un modus vivendi, ni al parlament, ni a les diputacions, ni als Consells Comarcals ni
als Ajuntaments i per tant si inhabiliten a unes al costat en som mes. La constitució de les tres
ponències conjuntes que s’encarregaran d’elaborar les lleis Transitorietat Jurídica, Hisenda
Pública i Seguretat Social son l’inici de l’acord amb Junts pel Sí. Tenim el compromís del 27-S
amb les ciutadanes de fer tot el possible per arribar a la República Catalana. Junts pel Sí va
agafar el compromís amb les catalanes amb un full de ruta, i des de la CUP els hi recordem
que no pot adoptar cap altre estratègia diferent.
Des de la l’Alternativa Martinenca - CUP apostem per construir sobiranies per avançar cap a la
independència. L’àmbit municipal és l’àmbit adequat des d’on iniciar aquest processos de
transformació, avançar cap a formes de propietat no privada (comunal, cooperativa,
municipal). Entenem municipalisme no només com un àmbit geogràfic, sinó sobretot com una
proposta de proximitat que permet el contacte i la intervenció directa de les persones en els
assumptes que les afecten. També som conscients que serà en aquest àmbit on en els propers
temps serem capaces d’acumular més força política i on podrem començar a desplegar
exemples concrets que ens permetin visualitzar projectes concrets de superació del
capitalisme. Volem plantejar que existeixen tota una sèrie de sobiranies (productiva,
alimentària, energètica, residencial, cultural, etc.) que han de ser guanyades i, en alguns
casos, recuperades per la ciutadania, a partir de desenvolupar processos i projectes. Sempre
partirem de la realitat actual i de les possibilitats que el marc econòmic, polític i jurídic ens
presenta. Però cal ser molt clars en aquest punt: nosaltres volem i apostem per superar el
capitalisme i avançar cap a formes diferents de societat. Per tant, hem de ser conscients que,
en algun moment, caldrà avançar a partir de processos que impliquin desobediència i
conflicte amb el conjunt de poders (econòmics institucionals) que conformen el capitalisme.
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