Acollida de nous membres a l’Assemblea Local

Document per a l'acollida de possibles nous
membres a l'Assemblea Local
Aquest document té l'objectiu de servir de guia per a fer una sessió d'acollida de
persones interessades en la CUP-Corbera. A partir d'aquest document es pot explicar què
és la CUP i com funciona, i parlar-ne més a fons a partir dels dubtes que sorgeixin a la
persona interessada.
L'Esquerra Independentista (EI)
L'Esquerra Independentista (EI) és un moviment polític que, des de finals dels anys 60,
propugna la construcció d'uns Països Catalans independents, socialistes i feministes.
Aquest moviment està format per organitzacions diverses: des de casals populars a
sindicats. Algunes d'elles es coordinen a través de la Taula de l'Esquerra Independentista
(TEI). Les més destacades, i actives ara mateix, són les següents:
Organitzacions polítiques

Endavant-OSAN, abans PUA.
Poble Lliure, abans MDT. No pertany a la TEI.

Organització juvenil

Arran, abans Maulets i CAJEI.

Front electoral

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

Organització antirepressiva

Alerta Solidària

Sindicat estudiantil

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

Sindicat laboral

Coordinadora Obrera Sindical (COS)

Organització internacionalista

Ítaca

Què és la CUP?
L'origen de la CUP ve del 14 de desembre de 1986 quan es va constituir l'Assemblea
Municipal de l'Esquerra Independentista (AMEI), una coordinadora de diverses
candidatures, algunes de les quals es deien CUP. Posteriorment, sobretot a partir del
Procés de Vinaròs (2000), la CUP va substituir l'AMEI i es va convertir en una vertadera
organització política i espai de masses amb presència a centenars de municipis dels
Països Catalans, en consells comarcals, en diputacions i al parlament de la Comunitat
Autònoma de Catalunya.
La CUP és una proposta municipalista assembleària que fa l'Esquerra Independentista
al conjunt de la Unitat Popular. És per si mateixa una voluntat de confluència entre les
lluites populars d'un municipi per treballar juntes en el front institucional sota els
principis de l'anticapitalisme, l'apoderament popular i l'autodeterminació del poble dels
Països Catalans. El funcionament assembleari promou per sobre de tot la participació de
tota persona interessada a fer-ho, de manera que les assemblees són totes obertes
alhora que es promou el compromís militant a l'organització. Així doncs, tota persona
que s'acosta i treballa amb nosaltres és, d'alguna manera, un militant més.
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La CUP-Corbera
La CUP de Corbera va sorgir poc després de les eleccions municipals de 2011, com una
constatació de la necessitat a Corbera de plantejar una alternativa d'esquerres,
independentista, feminista, ecologista, assembleària i popular. L'assemblea va ser
impulsada per diverses persones, entre les quals s'havien format vincles de lluita
treballant juntes en moviments socials de Corbera com ara la Consulta sobre la
independència de 2010 o l'assemblea del 15M.
La CUP, per sobre de l'activitat a l'ajuntament, prioritza l'acció política cap a la població
de Corbera. S'han realitzat nombrosos actes i xerrades, com ara els cicles de xerrades de
Festa Major al juliol. Es dediquen esforços a la comunicació per internet a la web
[corbera.cup.cat], Twitter i Facebook. Des de 2012, ha organitzat la Marxa de Torxes per
la Independència cada 10 de setembre. S'han organitzat unes Jornades Feministes pels
volts del 8 març, al voltant de les quals s'ha creat el grup de dones feministes FigaFlors.
Des de la tardor de 2016 la CUP promou una campanya per una gestió de l'aigua pública,
transparent i democràtica anomenada «Fem-la nostra. Mulla't per l'aigua». S'ha
participat en diverses lluites com ara el Multireferèndum de 2014, en defensa de
l'educació publica, contra la imposició de la bandera espanyola, les Vagues Generals o en
defensa del referèndum de l'1-O.
Des de l'hivern de 2017 la CUP lloga un local local al carrer Sant Antoni 52, esquerra,
anomenat la Torreta, amb l'objectiu de convertir-lo amb un espai de trobada tant per a
activitats relacionades amb la CUP com d'altres de totalment desvinculades.
El Procés Constituent de La Palma i Corbera
El Procés Constituent va sorgir com una proposta realitzada el 2013 per l'Arcadi Oliveres
i la Teresa Forcades per tal d'unificar les forces d'esquerres sota una candidatura que
declarés la independència i iniciés un procés constituent basat en el manifest de 10
punts. Tant bon punt aquest manifest es va fer públic, milers de persones s'hi van
adherir. Les persones adherides de Corbera i La Palma van decidir treballar plegats en
una assemblea que des de llavors ha anat participant de l'organització i fent treball de
base. S'han organitzat xerrades, i conjuntament amb la CUP de Corbera es va organitzar
el Multireferèndum de 2014 als dos municipis. PC va participar de la candidatura de la
CUP-Corbera a les eleccions municipals de 2015, i una de les tres regidores n'és membre.
Eleccions municipals 2015
Mesos abans de les eleccions municipals, al llarg de 2014 es va iniciar un procés
participatiu i obert per l'elaboració del programa electoral de la CUP Corbera, en el
qual hi va participar el Procés Constituent. Fruit d'aquesta col∙laboració, PC va donar
suport a la candidatura de la CUP a Corbera i va participar a la llista electoral i a la
campanya electoral. També diverses persones independents han participat de
l'elaboració del programa, de la llista i en la campanya.
En aquestes eleccions, la CUP va obtenir 851 vots (17%) i tres regidories (de 17). Després
d'un infructuós intent de formar un govern rupturista d'esquerres amb ERC i ICV, la CUP
va quedar com a principal força a l'oposició, des d'on presenta propostes relacionades
amb el seu programa electoral, moltes d'elles en forma de moció, alhora que fa front a
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les polítiques continuistes del govern PSC-ERC-GIU-MpC (des del nobembre de 2017,
sense ERC) participant en els plens municipals i diversos consells.
Organització de la CUP
La CUP funciona de manera assembleària. Cada un dels militants de ple dret té la
mateixa capacitat de participació i decisió, i s'anima a la participació de persones no
militants.
L'òrgan de deliberació i decisió de nivell més alt és l'Assemblea Nacional (AN), que es
convoca com a mínim un cop l'any. Hi tenen dret a vot tots els militants (de ple dret).
Entre ANs, el màxim òrgan de deliberació i decisió és el Consell Polític (CP), que es
reuneix un cop al mes i on hi participen i voten persones de cada Assemblea Territorial
(AT). L'AT del Baix Llobregat té quatre representants al CP. Les ATs organitzen el
funcionament de mitja escala entre l'àmbit nacional i el local: coordinació, formació,
expansió i representació al CP. Corbera forma part de l'AT del Baix Llobregat.
La CUP té un Secretariat Nacional (SN) format per 15 persones amb funcions
principalment executives.
El principal nivell organitzatiu de la CUP és l'Assemblea Local. Les ALs gaudeixen de
molta autonomia i és on recau la major part del pes de l'acció política i dels recursos
humans i econòmics de la CUP.
Parlament de la Comunitat Autònoma de Catalunya
Des de 2012, la CUP s'ha presentat a les eleccions autonòmiques de Catalunya i ha
obtingut representació al Parlament. A les eleccions del 2015 s'hi va presentar sota les
sigles CUP-Crida Constituent amb el recolzament de diverses organitzacions que
participen de les decisions del grup parlamentari a través del Grup d'Acció
Parlamentària (GAP).
Militància a l'AL de Corbera
A l'AL de la CUP-Corbera hi participen persones amb diversos tipus (que no nivells) de
compromís. S'hi pot participar de les següents maneres:

Militant de ple dret. Paga les quotes a la CUP nacional (10€ al mes, dels quals 5
retornen a l'AL) i té dret a vot a l'AN.

Militant local amb quota o «simpatitzant amb quota». Paga les quotes a l'AL (10€
al mes). No té dret a vot a l'AN.

Militant habitual sense quota o participant puntual. Tota persona que vulgui
participar a l'assemblea pot fer-ho.
Actualment hi ha 9 persones que són militants de ple dret i 3 militants locals amb quota.
Hi ha tres militants sense quota i tres membres de Procés Constituent que participen
habitualment a les assemblees. En total, els participants habituals a les assemblees són
unes 15 persones.
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L'Assemblea de Lluita Institucional
Per tal de facilitar la participació de persones que no vulguin prendre un compromís
militant de ple dret i dels membres de Procés Constituent, el treball de la CUP a nivell
local està organitzat des d'un òrgan paral·lel a l'AL: l'Assemblea de Lluita Institucional
(ALI). És on es debat l'activitat dels regidors de la CUP, com ara els posicionaments al ple
de l'Ajuntament, i les accions polítiques que es duen a terme en relació a aquesta
activitat. Per extensió, l'ALI ha acabat ocupant-se de tots els afers de tipus local,
reservant a l'AL estricta tan sols les relacions orgàniques de la CUP (AT, CP, AN...).
S'utilitzen diverses eines de comunicació interna, diferenciant AL i ALI: dos grups de
correu electrònic (GoogleGroups) i dos grups de Whatsapp. Es comença a formar part
d'aquests grups després d'una assistència repetida a les assemblees i la voluntat expressa
de formar-ne part, independentment del tipus de compromís.
L'ALI es reuneix un cop per setmana. Les convocatòries i l'ordre del dia s'envien per
correu electrònic. Es poden fer propostes de canvi a l'ordre del dia, que s'haurà de seguir
al llarg de la reunió. Si una alta assistència ho fa necessari es moderen les intervencions
demanant paraula i no interrompent ni generant diàlegs. Les decisions es prenen
prioritàriament per consens; si no s'hi arriba, per vot presencial a mà alçada.
Per tal de facilitar la participació de tothom i la decisió conscient es treballa mitjançant
documents que puguin ser llegits abans de l'assemblea i que guiïn el debat.
Totes les assemblees són obertes a la participació de qui vulgui assistir-hi: no fa falta
pagar quotes o estar inscrit enlloc. Ara bé, quan es vol facilitar i animar a la participació
de més persones es convoquen Assemblees Obertes (AO) en un lloc de fàcil assistència i
amb un esforç especial de difusió.
Un cop a l'any, cap a setembre, s'organitza una Assemblea Oberta que fa una valoració
del curs polític passat i marca els objectius pel següent. És on es decideix el nombre, els
temes i les persones responsables de les mocions que es presentaran al llarg de l'any.
Comunicació
La comunicació amb la CUP-Corbera es pot fer presencialment, venint a una assemblea
(habitualment els dilluns a les 8:15 del vespre a la Torreta, carrer de Sant Antoni 52
esquerra) o bé telemàticament:
Correu electrònic

corbera@cup.cat

Web

corbera.cup.cat

Twitter

@cupcorbera

Facebook

Facebook.com/cupdecorbera.comunicacio
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