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Mitjançant diferents fitxes, a continuació tens tota la informació bàsica per comprendre i conèixer
què és la Candidatura d'Unitat Popular i com hi pots participar del nostre projecte.

A1. Perquè participar a la CUP?
A2. Què implica ser militant o simpatitzant de la CUP?
A3. Què puc fer a la CUP?
A4. Venim de lluny!
A5. Com ens organitzem?
B1. La meva assemblea local
B2. Com és la CUP més enllà del meu municipi?
C1. L'abast de la CUP
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PER QUÈ PARTICIPAR A LA CUP?
La militància de la CUP està formada per una pluralitat de gent, que venim d’espais molt diversos i amb perfils
molts diferents, però que compartim i treballem pels mateixos anhels.
• Aspirem a construir un país nacionalment independent, socialment igualitari, desacomplexadament
ecologista i sense rastre de patriarcat i uns municipis integradors, socialment cohesionats, radicalment
democràtics i al servei del canvi i la transformació social.
• És a dir: som independentistes, feministes, anticapitalistes i ecologistes.
• També som rupturistes: no creiem en les actuals institucions i, des de dins i des de fora, volem substituirles per noves maneres d'organitzar-nos com a societat.
• Treballem des del carrer i des de les institucions -per transformar-les de dalt a baix- i ho fem de
manera assembleària.
Compartim, la voluntat de construir uns Països Catalans socialment justos, de territoris vius, on hi floreixin projectes populars
que posin la vida al centre, on la diversitat sigui un valor central, en els que la vida de la gent senzilla sigui el centre polític,
econòmic i social del país. Volem uns Països Catalans feministes, antiracistes, i amb estructures econòmiques que plantin cara al
capitalisme caníbal per a generar dinàmiques de redistribució de la riquesa envers la comunitat.

I a tu? T'engresca aquest model?
Si realment et sents còmode amb aquesta base ideològica que orienta la pràctica política de la CUP... què
millor que participar-hi directament i contribuir a fer possible aquest canvi.
Les nostres mans són el nostre capital! Participa a la CUP!

1 Cerca l'assemblea local de la CUP
més propera a on vius
Pots cercar el territori i l'assemblea més propera a:

cup.cat/participa
• Si al teu municipi hi ha constituït un nucli local
de la CUP (en argot cupaire: Assemblees Locals)
pots integrar-t'hi en les seves dinàmiques de
treball com a simpatitzant o com a militant.

2 Contacta amb la persona
alliberada de la CUP del teu territori
Aquesta és la vostra persona de referència al territori i
servirà per orientar-te i donar-te tot el suport que calgui.

Podeu consultar la fitxa corresponent sobre la
distribució territorial per trobar el contacte

3 Si al teu municipi no hi ha nucli de la CUP... podeu crear-hi un nucli de suport
Què necessiteu per fer-ho?
Poca cosa, només cal que sigueu un mínim de 3 persones
disposades a treballar i moltes ganes de fer feina per generar
una alternativa política a nivell municipal i contribuir a
l’expansió del projecte cupaire.
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Això no ho fareu en solitari: tindreu el suport dels nuclis
existents de la CUP del vostre entorn i, molt especialment, el
de l’alliberada territorial.

Si no es donen les condicions per crear un nucli de suport...
També et pots integrar com a simpatitzant o militant al nucli
de la CUP més proper a on vius.

QUÈ IMPLICA SER MILITANT? QUÈ IMPLICA SER SIMPATITZANT?
A la CUP s’hi pot participar orgànicament sent simpatitzant o sent militant.
• Tant simpatitzants com militants han d’estar adscrits i registrats a un nucli local de la CUP ja que la
participació a la CUP es fa exclusivament a través dels nuclis locals.
• La CUP com a organització no té militants o simpatitzants nacionals perquè que el seu espai bàsic de
treball és el municipalisme i per tant n’és la base de l’organització i la seva porta d’entrada.
• El grau d’implicació en el projecte no depèn de si s’és simpatitzant o militant, sinó de les ganes i la
dedicació que cadascú hi vulgui aportar.

1

SIMPATITZANTS

• La seva activitat política dins la CUP se centra, si es vol, exclusivament en l’àmbit local.
• Hi ha espais de participació sectorial oberta als simpatitzants com són els Grups de Treball.
• Reben periòdicament informació de la CUP però no poden participar dels espais nacional de la CUP, com
són el Consell Polític, l’Assemblea Nacional o l’elecció del Secretariat Nacional.
• En funció de l’Assemblea Local a la qual es pertany, pot existir una quota per a simpatitzants que
contribueix al finançament de l’acció política municipal del nucli (per material, cartells, local, etc.).

2

MILITANTS

• Implica un compromís amb l’organització més enllà de l’àmbit municipal i, alhora, es té el dret a participar en
tots els espais de deliberació i decisió de la CUP.
• Es pot participar –amb dret a veu i vot– a les Plenàries i a l’Assemblea Nacional, escollir els representants del
Secretariat Nacional i ser representant a qualsevol espai de la CUP. Implica igualment el pagament d’una quota
mensual que permet accedir com a membre de ple dret de l’organització i superar un període de 6 mesos.
• Al mateix temps és té accés a través d’una plataforma digital, l’Àgora, a tota la documentació i informació
generada per la CUP necessària per a bona part de l'activitat i deliberació política.
• Només es pot ser militant si s'està adscrit a una Assemblea Local. Els nuclis de suport –grups previs a les
Assemblees Locals– no tenen militants.
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QUÈ PUC FER A LA CUP?
Les persones que militen a la CUP acostumen a dedicar bona part del seu temps al compromís polític i social dins i fora del seu municipi.
Internament, dins de la pròpia CUP, per autoorganitzar-se i funcionar trobem normalment:
•

Reunions de l'Assemblea: la teva Assemblea Local segurament es reuneix de manera periòdica. En aquest espai és on es decideixen
els posicionaments, estratègies i accions a dur a terme. En alguns casos les assemblees locals generen comissions o grups de
treball per qüestions concretes o per fer un seguiment més acurat d'algun aspecte.

• Reunions de l'Assemblea Territorial i del Consell Polític: aquests espais es reuneixen habitualment un cop al mes amb un
calendari anual fix, cosa que influirà en la teva Assemblea Local, ja que aquesta pren posicionaments polítics respecte als punts que
es tractin a l'AT i al CP. Per traslladar aquest posicionament, normalment un o diverses membres de la teva AL assisteixen a les
reunions mensuals de l'AT. Alhora, l'AT també designa les persones que la representaran i traslladaran al Consell Polític els
posicionaments que s'hagin acordat.

• Reunions dels Grups de Treball: hi ha diversos grups de treball sectorials que nodreixen l’acció política de la CUP. Són espais
d’àmbit nacional oberts més enllà de la militància. Aquí pots consultar els grups de treball actius i com posar-hi en contacte:

cup.cat/grups-de-treball
A banda, també destaca l'activitat externa de la CUP, la que directament té una incidència més enllà de la pròpia organització:
EXEMPLES D'ACTIVITAT LOCAL
EXEMPLES D'ACTIVITAT NACIONAL
•
•
•

•

Activació i dinamització del teixit organitzat al municipi i de la
mobilització popular (plataformes, espais de treball...)
Campanyes pròpies (feminisme, drets socials, antiracisme
serveis públics, defensa del territori...)
Lluita institucional: tractament, estratègia i accions sobre temes
municipals que tenen a veure amb l'Ajuntament o altres
administracions públiques.
Mobilitzacions, actes polítics, xerrades, debats públics i taules
rodones, accions de denúncia o protesta, rodes de premsa,
penjada de cartells...

Esdeveniments periòdics
Assemblees Nacionals: se celebren de manera
ordinària fa mínim una a l'any. Poden ser de
caràcter estratègic o de caràcter organitzatiu.
Escola d'Estiu: normalment es realitza un cop
l'any i serveix per treballar des d'un punt de vista
més ideològic diferents temàtiques.
Conferència Municipalista: encarada en l'àmbit
municipalista, se celebra un cop l'any excepte
l'any que coincideix amb eleccions municipals.
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•

•
•

Campanyes nacionals: periòdicament, des de CUP Nacional o
conjuntament amb altres organitzacions de l'Esquerra
Independentista s'impulsen o es coordinen campanyes que tenen
un abast més nacional.
Aquestes poden anar des de campanyes per diades concretes,
temàtiques diverses (feminisme, remunicipalitzacions,
antifeixisme, etc.) fins a campanyes electorals.
Mobilitzacions, actes polítics, etc. de tipus nacional
(manifestacions, diades, etc.)
Actes polítics d'abast nacional (conferències, mítings, etc.)

Dates assenyalades
17 de gener
26 de gener
8 de març
25 d'abril
26 d'abril
1 de maig
28 de juny
8 d'agost
11 de setembre
28 de setembre
9 d'octubre
12 d'octubre
7 de novembre
25 de novembre
31 de desembre

Diada de Menorca
Dia del combatent català
Dia Internacional de les Dones Treballadores
Diada del País Valencià
Dia de la visibilitat lèsbica
Primer de Maig: dia mundial de les treballadores i treballadors
Dia d'Alliberament LGTBI
Diada d'Eivissa i Formentera
Dia del Principat
Dia per la despenalització de l’avortament
Diada del País Valencià
Dia de lluita contra l’imperialisme, la hispanitat i el feixisme.
Diada de la Catalunya Nord
Dia internacional contra la violència masclista
Diada de Mallorca

VENIM DE LLUNY!
Malgrat que a dia d'avui la CUP és una organització política d'abast nacional, els seus orígens i la seva essència
provenen netament de l'àmbit municipalista. En dues dècades ha passat d'una petita coordinadora de candidatures
locals a una organització reconeguda nacionalment i internacionalment i amb rellevància i incidència política.
La CUP és una expressió política del que es coneix popularment com a Esquerra Independentista, un moviment polític
implementat a tots els Països Catalans que arrenca als anys 70, tot i que beu de tradicions polítiques molt més llunyanes
en el temps.
El nom «CUP» ja corria des dels anys 80 en diverses
candidatures municipals de l'òrbita de l'Esquerra
Independentista.
Moltes d'aquestes candidatures s'havien agrupat al 1986
en l'embrió de la CUP: l'AMEI (Assemblea Municipal de
l'Esquerra Independentista).

Al 1998 les candidatures municipals decideixen rellançar
el projecte de l'AMEI per coordinar-se amb una línia política
comuna de cara a les municipals de 1999.
Després dels èxits recollits en aquests comicis, l'any 2000
amb el Procés de Vinaròs s'enforteix el vincle amb un pla
de treball per créixer amb la creació de noves candidatures
arreu dels Països Catalans: neix la Candidatura d'Unitat
Popular.

Les Candidatures d'Unitat Popular comencen un camí
plegades i coordinades i al 2002 s'aprova un primer
programa marc conjunt de cara a les eleccions de l'any
següent. Després de les eleccions del 2003 -on es va
aconseguir entrar a dues capitals de comarca- es va
experimentar un creixement ininterromput sobretot al
Principat.

Aquest creixement va acabar substituint i ocupant l’espai
polític de l’AMEI. Aquest fet va obligar a una primera
reestructuració organitzativa de la CUP, que en aquesta
fase encara funciona fonamentalment com una
coordinadora de col·lectius locals. A més, es va aprofundint
en l’elaboració del programa marc augmentant el nombre
de debats temàtics. Al 2007 la CUP presenta candidatures a
50 municipis.

Després de l’èxit electoral del maig de 2007, la CUP va
continuar la seva expansió territorial. Paral·lelament, es va
iniciar un procés assembleari per dotar-se d’uns estatuts i
d’una línia tàcticoestratègica, unes demandes que el
creixement del projecte feien inajornables. El juliol de
2008 s’aprovaren els nous estatuts, que reforçaren el
caràcter assembleari d’una organització que deixava de ser
una coordinadora de nuclis locals.

Sis mesos més tard, el gener de 2009, es va aprovar la
ponència La CUP, l’alternativa necessària , que fixa les
bases per al desplegament del projecte de la CUP com una
organització política nacional que, a més del municipal,
pretén intervenir i incidir en tots àmbits de la lluita
política. A les municipals del maig 2011 la CUP triplica els
seus resultats i aconsegueix un total de104 electes.

Al 2012 la CUP decideix presentar-se per primer cop a les eleccions al Parlament de Catalunya i obté 3 escons. La
presència en aquesta institució va suposar un salt qualitatiu de l'organització pel que fa a la rellevància pública amb la
que se la coneix avui dia, sobretot dins de l'agenda política al Principat.
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COM ENS ORGANITZEM?
La CUP s’organitza de baix a dalt i de manera assembleària.
El màxim espai de debat i decisió és l’Assemblea Nacional (AN) :
• És on es prenen les grans decisions. La participació és individual i d’un militant un vot
• De manera ordinària tenen una periodicitat anual, ja sigui de caràcter estratègic, tàctic i/o organitzatiu.
L'Assemblea Local (AL)

L'Assemblea Territorial (AT)

Per a la CUP les Assemblees Locals (AL) són la base
de tota l’organització i és al voltant de cadascuna on
s'articula la militància.
• Cada AL té poder de decisió i autonomia pròpia
al marge de les altres.
• Cada persona que milita a la CUP està inscrita
necessàriament a una AL i és on realment
milita.
• Normalment coincideixen amb un municipi, tot i
que també n'hi ha de caràcter comarcal o
supramunicipal.

Les diferents Assemblees Locals s'agrupen en
Assemblees Territorials (AT) .
• A una AT estan representades totes les AL que
en formen part.
• A les trobades hi assisteix una representació de
cada AL, tot i que també pot haver trobades de
caràcter plenari (tota la militància de la
Territorial).
• S'autoorganitzen i prenen diferents decisions i
accions com a Territorial. Es troben com a
mínim un cop al mes per decidir els
posicionaments que portaran a cada Consell
Polític (CP).
• Cada Territorial compta amb una persona
alliberada que hi dona suport.

Prèviament a la constitució d'una Assemblea Local pot
existir la figura del Nucli de Suport (NdS), que articula
i serveix de rodatge a grups de cupaires que inicien la
tasca a un municipi o territori on no hi ha AL.
El Consell Polític (CP)

El Secretariat Nacional (SN)

Mensualment es convoca el Consell Polític (CP),
principal òrgan de decisió política entre Assemblees
Nacionals.
• En aquest òrgan hi són convocats els
representants de les Assemblees Territorials i
membres del Secretariat Nacional.

El Secretariat Nacional (SN) és l’òrgan, format per 15
persones escollides directament per la militància, que
executa les decisions preses en les Assemblees
Nacionals i els Consells Polítics, gestiona el dia a dia de
l’organització i que fa les tasques, entre d’altres, de
portaveu.

La CUP al Parlament de Catalunya
Per establir el programa i l’estratègia política de la CUP-CC al Parlament de Catalunya, es convoquen trobades del Grup
d’Acció Parlamentària (GAP) periòdicament. Hi formen part totes les organitzacions polítiques que van donar suport a
la candidatura CUP-Crida Constituent, entre les quals hi ha la CUP, que hi participa a través de les seves AT.
A més a més, existeixen els Grups de Treball, espais de treball sectorials oberts més enllà de la militància que
nodreixen l'activitat política de la CUP.
PACK DE BENVINGUDA

A5
06/2018

LA MEVA ASSEMBLEA LOCAL
Les Assemblees Locals (AL) són la base de tota l’organització i és al voltant de cadascuna on s'articula la militància.
• Cada persona que milita a la CUP està inscrita necessàriament a una AL i és on realment milita. Perquè una AL
existeixi com a tal calen, com a mínim, 3 persones militants.
• Cada AL té poder de decisió i autonomia pròpia al marge de les altres, sempre respectant els principis estatutaris i
ètics de la CUP.
• Normalment una AL s'adscriu amb un municipi, tot i que també n'hi ha de caràcter comarcal o supramunicipal.

Hi ha càrrecs a una AL?

Quan s'ha de reunir l'assemblea?

Totes les AL tenen caràcter assembleari i igualitari.

La periodicitat de les trobades és variable i depèn de cada
Assemblea Local.
• Normalment es troben per treballar qüestions de
caràcter local (actes, campanyes, accions,
posicionaments, estratègies...).
• Mensualment també treballen qüestions de
caràcter nacional per la seva participació al
Consell Polític a través de les Assemblees
Territorials.

Tanmateix, a cada AL hi ha d'haver tres persones amb
responsabilitats, una característica comuna a totes elles:
• Responsable de coordinació
• Responsable d’economia
• Responsable de comunicació
A banda, hi ha Assemblees Locals que tenen representació
a l’ajuntament (regidors/es) i d’altres que no.

Independentment de si tenen representació institucional o no, les AL centren el seu treball en tres grans camps d’acció:
teixir la unitat popular; la lluita al carrer; i la lluita a la institució amb un treball vocacional, actiu, transparent
radicalment democràtic amb l’objectiu de retornar les institucionals polítiques a les classes populars.
COM ES CREA UNA ASSEMBLEA LOCAL?
La creació de noves AL l'aprova el Consell Polític nacional. La creació d'una Assemblea Local, però, no sempre és directa i molts cops es
recomana que passi primer un període previ de treball, que passa per esdevenir inicialment Nucli de Suport (NdS) abans de ser AL. Això és fa
per garantir que cada AL nova es constitueix amb un mínim de consistència i continuïtat en el temps i amb un treball i recorregut arrelat al
municipi on està implantada.

Exemple de creació de Grup de Suport (GdS) que amb el temps acaba esdevenint Assemblea Local (AL)
1. Contacte amb l'Assemblea Territorial i 2. Aprovació per part del Consell Polític
3. Període de treball fins a esdevenir
aval per part d'aquesta
Assemblea Local aprovada pel CP
com a Nucli de Suport (NdS)
Un grup de persones interessades en
Un cop el Grup de Suport ha demostrat un
En un dels CP ordinaris es presenta la
participar en la CUP manté contactes amb
període de funcionament acrediti que pot
candidatura i s'aprova la creació del NdS.
l'Assemblea Territorial que li correspon.
A partir d'aquest moment aquest nucli ja pot funcionar com a AL, la Territorial torna a
Aquesta els assessora i els guia i, finalment tenir algunes característiques de les AL, portar la proposta al Consell Polític i aquest
els dóna l'aval per passar a l'aprovació al
però no totes. Per exemple poden participar l'aprova que el Nucli de Suport passi a ser
Consell Polític de la creació del Nucli de
a determinats espais polítics només amb veu Assemblea Local. A partir d'aleshores ja pot
Suport.
o poden tenir canals propis de difusió com a funcionar com qualsevol altra AL.
CUP però no poden, per exemple, tenir
militància pròpia ni gestionar un pressupost.
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COM ÉS LA CUP MÉS ENLLÀ DEL MEU MUNICIPI?
La CUP és una organització nacional en constant evolució.
L'Assemblea Nacional (AN), formada per tota la militància de
les assemblees locals, és on es va reestructurant nacionalment
l'organització en funció de l'estratègia i la realitat política del
moment.

Cada 2 anys, la militància també tria el Secretariat Nacional
(SN), actualment format per 15 membres, que s'encarrega de
gestionar tant el dia a dia de l'organització com d'executar les
decisions polítiques que es prenen mensualment al Consell
Polític (CP), on hi són representades totes les Assemblees
Territorials.

Totes les Assemblees Territorials (AT) estan representades en El Secretariat Nacional s'organitza en diferents àrees
el Consell Polític (CP), l'òrgan de decisió de caràcter mensual nacionals.
entre una Assemblea Nacional i la següent.
•

•

El nombre de representants de cada AT al Consell Polític varia en
funció d'uns coeficients segons el volum de militància de la
territorial, nombre d'assemblees locals, etc. Les persones
representants estan designades per l'AT.
Cada Assemblea Territorial compta amb una persona alliberada
territorial que gestiona i coordina el dia a dia de l'AT i canalitza
la relació local-nacional, així com altres tasques de l'organització
que té encomanades a nivell nacional. Aquestes actualment tenen
diferents percentatges de dedicació també en funció de l'AT.

Política Institucional i Assessorament Municipal

Gestiona i coordina tota l'acció municipalista a nivell nacional a més
d'aportar assessorament i formació a les assemblees locals i territorials.

Acció Estratègica i Moviments Populars
Relacions polítiques amb altres organitzacions polítiques i moviments
socials tant a nivell nacional com internacional.

Organització i Gestió Econòmica i Laboral
S'encarrega de l'economia de la organització així com de la gestió i
infraestructura tècnica i de personal per al bon funcionament d'aquesta.

Les Assemblees Territorials també formen part del Grup d'Acció Comunicació
Parlamentària (GAP) juntament amb altres organitzacions que Executa a nivell tècnic i des d'un punt de vista nacional les estratègies
formen part de la CUP-Crida Constituent, la candidatura que va comunicatives de l'organització.
concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya.
Aquesta estructura nacional també compta amb personal
Actualment, el GAP es troba mensualment just en finalitzar cada
alliberat que s'encarrega d'executar a nivell tècnic les decisions
reunió del Consells Polític de la CUP i es coneix com a CP+GAP. de l'organització i portar a terme el seu dia a dia.
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L'ABAST DE LA CUP
Actualment hi ha més de 170 assemblees locals, la majoria agrupades en 14 assemblees territorials.
Tenim actualment més de 2.200 militants.
Tot i algunes excepcions, les Assemblees Territorials de la CUP concorden amb diferents territoris dels Països Catalans.
PONENT-PIRINEUS

NORD-ORIENTAL

Terres de Ponent i Alt Pirineus
org.ponent-pirineus@cup.cat
org.pirineu@cup.cat

Comarques gironines
i Catalunya Nord
org.nordoriental@cup.cat

CATALUNYA CENTRAL

ALT TER

Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès
org.catalunyacentral@cup.cat

Osona i el Ripollès
org.altter@cup.cat

BAIX LLOBREGAT
org.baixllobregat@cup.cat

VALLÈS ORIENTAL BAIX MONTSENY

PENEDÈS

org.vallesorientalbaixmontseny@cup.cat

Alt i Baix Penedès i l'Anoia
org.penedes@cup.cat

CAMP DE TARRAGONA
Tarragonès, Alt i Baix Camp, Priorat
org.camp@cup.cat

TERRES DE L'EBRE
org.ebre@cup.cat

PAÍS VALENCIÀ
secretariatecnica@cup.cat

CUP EXTERIOR
Residents fora dels Països Catalans
exteriors@cup.cat
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VALLÈS OCCIDENTAL
org.vallesoccidental@cup.cat

MARESME BARCELONÈS NORD
org.maresmebarcelonesnord@cup.cat

BARCELONA
Barcelona ciutat
org.barcelona@cup.cat

CUP PALMA
Les Illes Balears no compten
encara amb AT pròpia
palma@cup.cat

