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 «Perquè hi haurà un dia  
que no podrem més  

i llavors ho podrem tot»  
 Vicent Andrés Estellés



Introducció a les 
conclusions de la 
primera TUP
Eva Fernàndez i Lamelas

Vivim en la intersecció de diverses crisis i tenim un diagnòstic dels 
problemes que és força compartit a nivell social. Cada cop és més 
estesa la convicció que el capitalisme és un sistema depredador que 
acaba amb les vides de la majoria de les persones i posa en risc fins i 
tot la del planeta. Les situacions de patiment i de pèrdua de drets ens 
interpel·len cada dia; les nostres agendes d’activistes són cada cop més 
denses, però els reptes que afrontem van molt més enllà de la imme-
diatesa i quedar-nos enganxades al present ens representa un risc que 
no ens hauríem de permetre. Ens cal veure com orientem les respostes 
imprescindibles d’avui per tal que, a més de pal·liar el patiment de 
milers de persones, ens ajudin a preparar una transició cap a una so-
cietat més igualitària i justa. Hem de saber com articulem les lluites, 
aprenem de les experiències i anem dissenyant un full de ruta que ens 
garanteixi la sobirania popular i la sortida del capitalisme.

Ens enfrontem a reptes complexos en un escenari amb actors i acto-
res heterogenis i on reflexió i lluita formen part de cicles que s’han 
de retroalimentar. Aquest és el sentit que han de tenir les Trobades 
d’Unitat Popular, enteses com espais nodals, amplis i oberts. Uns es-
pais que ens permetin sumar complicitats i abordar els problemes des 
de lògiques i perspectives diverses, sovint contradictòries, però amb la 
voluntat comuna de la imprescindible transformació radical d’aquesta 
societat. 



Reflexions sobre  
la Unitat Popular 
al voltant de la 
primera sessió  
de la TUP
Julià de Jòdar

Encara ens trobem en la fase d’al·luvió. Hi va haver la posada en comú 
de moltes experiències. Una allau d’emocions i estímuls. Molta dis-
cussió dispersa, com calia esperar, i poques conclusions, com també 
era lògic. Tampoc es tractava de sortir amb programes acabats ni amb 
espais de reflexió tancats en ells mateixos. Però també la sensació que 
vivim un moment històric. Que ens calen respostes urgents, però no 
de gambada curta, sinó amb la vista posada més enllà del tacticisme 
calculador. Respostes immediates, certament, però no subordinades 
al desenvolupament del sistema des del mateix sistema. Aquí, penso, 
hi ha una de les claus de la Trobada. Si es pot dir així, jo la veig en la 
tensió dialèctica entre la necessitat d’intervenir en la lluita concreta i 
alhora crear nous espais d’acció, reflexió i d’organització. Per concre-
tar, parlaria de capacitat de generar poder propi. ¿Què vol dir, això, en 
referència a la Unitat Popular? 

Contra les experiències conegudes, en forma de Fronts Populars, que 
eren una amalgama de classes i organitzacions per «ocupar» l’Estat 
capitalista i posar-lo al servei de les classes populars, la Unitat Popu-
lar ha d’aixecar-se sobre una nova planta. La primera qüestió és tenir 
consciència que l’Estat capitalista no pot evolucionar cap a una funció 
dominadora distinta, encara que sigui «ocupat» per forces transfor-
madores que no posin en dubte la reproducció íntima del sistema. 
Contràriament, si a la societat hi ha una força transformadora real, 
això s’haurà de traduir en una manera distinta de concebre el poder i, 
per tant, d’exercir-lo. Aquí és on comença el nostre problema. A banda 
d’aconseguir arreplegar cada vegada més gent per capgirar la domina-
ció, hem de fer els passos necessaris per posar en pràctica noves for-
mes d’exercir el poder, de delegar-lo i de controlar-lo. I això implica, 
en primer lloc, una manera distinta d’entendre la relació entre la per-
sona i la comunitat, que ja estem posant en pràctica, però que no està 
socialment difosa en forma de consciència general transformadora. 

En aquest sentit, la Unitat Popular ja no podrà ser únicament un 
al·luvió d’experiències i formes de lluita, sinó una síntesi entre acció, 
reflexió i organització.   
   



Fent camí 
vers la Unitat 
Popular 
M. Gabriela Serra 

La Unitat Popular: anyenca esperança, vell desig, clar objectiu, tam-
bé una il·lusió. La Unitat Popular tan esbombada i trafegada per les 
organitzacions polítiques i socials al llarg de temps diversos i conjun-
tures diferents. La Unitat Popular, entesa com l’eina per acabar amb 
dominacions ideològiques, polítiques, econòmiques. La Unitat Po-
pular com a expressió de la força i coratge dels pobles que, en gaudir-
ne, s’enforteixen per recórrer el llarg camí que porta a la llibertat, la 
justícia, la fraternitat…

I com que la tossuderia és una característica de les persones que, 
malgrat tots i tot, ens obstinem a aportar el nostre bocí a la construc-
ció d’aquesta unitat, cerquem espais que són d’allò més sinèrgic. I 
com que «no es pot dir blat fins que no sigui al sac i ben lligat», vam 
decidir —des de diferents punts geogràfics, diversos àmbits de lluita 
i resistència, i també des de pràctiques alternatives— convocar-nos 
per teixir voluntats i amb una clara opció per a la transformació social 
i la ruptura democràtica —dissenyar col·lectivament quin país volem, 
com el volem i per a qui i amb qui desitgem construir-lo. 

Perquè des de la proclamació de la República Catalana de 1931 mai 
a Catalunya s’havia manifestat amb tanta fermesa, convicció i mas-
sivitat la voluntat d’aconseguir la independència de Catalunya. I és 
cert, la independència ens comportarà la llibertat i això ens ha de 
permetre construir sobiranies politiques, econòmiques, energètiques, 
alimentàries… Fàcil? En absolut. Possible? L’hi farem. Llarg? Caldrà 
veure-ho… Ara, l’imprescindible és fer camí i sabem que es fa camí al 
caminar. Així doncs, avancem, amb modèstia però amb entusiasme, 
amb l’anticapitalisme i l’antipatriarcalisme orientant el trajecte, amb 
complicitats amb els sectors populars catalans per tal d’entomar el que 
calgui…

Aquí rau, ni més ni menys, l’anhel d’aquesta Trobada d’Unitat Popu-
lar. Tant de bo ens pagui la pena aquest encontre. 
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Necessitem una cultura que destrueixi la societat 
mercantilista i tenir clar quin model volem. Als 
Països Catalans es fa ús del turisme per explotar el 
territori, però també té efectes en la cultura: crea 
mercaderies que s’aprofiten d’institucions públiques 
i exploten el patrimoni cultural. Cal saber com 
interpel·lar als equipaments del model turístic i se-
guir denunciant la mercantilització 
patrimonial. 

Es constatà la necessitat que els mi-
tjans de comunicació (MMCC) si-
guin lliures i al servei del poble, així 
com la creació de mitjans alternatius. 
Alhora, sorgí una proposta de mani-
fest en la qual es denuncià el tanca-
ment de diversos mitjans com laTele, 
RTVV, KaosenlaRed, etc.

Cultura El debat es va encarar a partir de tres eixos 
exposats pel Grup de Treball de Cultura 
de la CUP-AE: els drets socials necessaris 
per a la cultura, capitalisme versus bé comú 
(col·lectivització, autogestió, autoorganitza-
ció, serveis públics i control popular directe 
de la cultura) i la municipalització de la cul-
tura com apropament a les comunitats i a la 
base social de la cultura. Durant el debat, no 
obstant, es van tractar altres temes relacionats 
com la comunicació, l’administració local, o 
l’espai públic, l’urbà i el mateix carrer.

Cal que la  
comunicació es-
devingui un poder 
independent, tal 
Com el legislatiu
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Les administracions locals han de 
donar suport al treball cultural as-
sociatiu i d’iniciativa popular amb 
finançament públic, però també 
s’ha de denunciar la pèrdua del 
caràcter públic de les institucions. 

Pel que fa a l’espai públic, l’urbà i 
el carrer, s’advocà per reivindicar 
la seva recuperació de l’espoli i 
especulació que el capitalisme i la 
gentrificació han creat.

Un alt grau d’incidència en el 
territori, com el cas de l’Ateneu 
de Nou Barris, proporciona la 
capacitat de ser reconegut i fer-se 

imprescindible, a banda de marcar l’agenda i des-
bordar l’administració. Cal crear prou teixit i espais 
autogestionats, però sense caure en el caràcter ins-
trumental i d’autoconsum i, en aquest sentit, caldria 
transformar el paper de la cultura en els moviments 
socials (MMSS). També s’ha de denunciar l’abús 
que es fa en política oficial de saturar la promoció 
de només determinada cultura popular amb objec-
tius manipuladors i lluny de la realitat potencial de 
les cultures populars. 

No es tracta de fer arribar la 
cultura a la gent: les persones ja 
som cultura. El debat girà entorn a 
quina relació tenim amb la cultura, 
com es gestiona en la totalitat (no 
només als espais autogestionats) i 
quin paper hi juguen els experts. 
S’apostà perquè el discurs sigui 
més propi de l’àmbit cultural, s’hi 
situï l’artista i perquè l’estratègia 
sigui a més llarg termini, plante-
jant-nos com volem que sigui la 

nostra societat des d’un punt de 
vista cultural. 

S’ha de fomentar la cultura de clas-
se treballadora en lluita, una cul-
tura que quan es disposi d’accés 
al poder polític impulsi les lluites. 
L’emancipació individual és condi-
ció per la cultura, per això la cultura 
ha d’assolir un caràcter emancipa-
dor, autoorganitzat i amb experièn-
cies. Cal, també, trencar qualse-
vol visió distanciada entre cultura 
compromesa i dels MMSS amb la 
quotidiana per fer comprensible el 
discurs emancipador a qualsevol 
persona.

cal denunciar 
el foment de veri-
tables Cultures 
de la reaCCió que 
es fomenten amb 
els mitjans del 
poder: cultura 
de la por, de 
la psiquiatrit-
zació social, de 
la mercantilit-
zació…

la Cultura és vida i 
expressió dels éss-
ers humans, la ge-
neren les persones, 
la gent

l’associacionisme 
cultural popular 
permet Crear vin-
Cles entre els veïns 
i vertebrar teixit 
soCial. té un paper 
de Cohesió soCial



15

Residus i  
contaminació

L’elevada producció i generació dels residus és con-
seqüència de l’actual model econòmic productiu 
i consumista. El primer pas és la prevenció i la re-
ducció en els processos de producció i distribució. 
Caldria definir responsabilitats: aug-
mentar i exercir les competències, 
regular la prevenció en els processos 
productius i de distribució, i responsa-
bilitzar les indústries en la producció 
i distribució.

Alguns sistemes que destaquen per 
l’eficiència són la recollida porta a por-
ta, el sistema de devolució i retorn, i el 
de pagament per generació. Els canvis 
i millores en els models de recollida 
han d’anar acompanyats de mesures 
generals i millores en els models pro-
ductius. Cal millorar la transparència 
en la gestió municipal i les compe-
tències han de ser mancomunades i 
coordinades. S’apostà per la munici-
palització tant dels serveis de gestió 
com dels de tractament i recuperar la 
gestió directa i poder de decisió.

a nivell de la 
gestió dels resi-
dus muniCipals, 
primer cal fixar 
els objectius de 
recollida i, a par-
tir d’aquí, esCollir 
el millor model de 
reCollida i gestió 
per assolir-los

El debat es dividí en dos àmbits temàtics: els 
residus municipals i els residus industrials. 
Cadascun dels àmbits venia definit per tres 
eixos substantius: els recursos usats en els  
processos de producció, distribució i consum, 
els residus que s’hi generen i la contaminació 
que provoquen els residus. 
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S’apostà per una proposta en que s’ha 
d’invertir en la separació en origen, 
acostar el tractament de la brossa 
orgànica i l’aplicació del compost 
que en resulti als territoris i plantejar 
infraestructures de recuperació de 
residus.

Pel que fa als residus industrials, 
s’entengué que caldrà començar a 

cal definir 
els criteris 
d’inversió,  
en funCió de si 
l’aposta passa  
més per les  
infraestruCtures 
de pretraCtament  
i de traCtament  
final o per la  
separaCió en ori-
gen dels residus

afrontar un debat sobre la reconversió dels sectors 
químics i petroquímics que, a banda de qüestions 
ambientals i de contaminació, tenen a veure amb la 
salut pública i laboral. Fins ara s’ha afrontat com un 
tema local, però caldrà entendre-ho com un tema 
de país.
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Als Països Catalans ens trobem entre 
tres marcs jurídics molt diferents pel 
que fa a l’urbanisme i el plantejament 
urbanístic s’ha fet d’esquena al terri-
tori i la ciutadania. Els pocs intents 
de fer plantejaments participatius han 
resultat una farsa o han tardat tant en 
aprovar-se que han esdevingut obso-
lets. Es proposa una moratòria urba-
nística mentre no s’arregli el problema 
de l’habitatge, de tal manera que no 
es construeixin noves urbanitzacions 
mentre quedin cases buides. Es pro-
posa el mateix pel que fa a les places 
turístiques.

Es plantejà la dicotomia entre preser-
var el territori i poder donar serveix 
de proximitat als pobles petits: man-
comunar serveis i recentralitzar-los a les capitals 
pot provocar l’allunyament de les institucions dels 
pobles petits, però l’oferiment d’aquests serveis 
requereix gastar un gran nombre de recursos, tant 
energètics com materials i territorials. 

Pel que fa a l’organització territorial es plantegen 
dubtes sobre la utilitat de certes estructures com 
els consells insulars, buidats de competències, les 
diputacions o, fins i tot, les vegueries:

Ordenació  
del territori  
i urbanisme

El debat va girar a l’entorn de sis punts  
marcats des de l’inici: marc legal (organització 
territorial i moratòries), municipalisme,  
participació ciutadana, polítiques d’habitatge, 
sòl i patrimoni edificat i turisme. 

la bombolla  
immobiliària  
ha desCapitalitzat  
el territori i s’ha  
endeutat una gran 
part de la poblaCió 
amb la 
urbanitzaCió
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Un tema recurrent són els peatges i es proposa 
que es financin a través d’impostos com l’ecotaxa, 
que faria recaure el cost de la gestió en el turisme. 

També es parlà de l’IBI i s’insistí 
en el fet que en alguns municipis el 
valor cadastral data de l’època de la 
bombolla immobiliària, fet que acaba 
repercutint en la ciutadania.

Es proposà, per la manca de previ-
sions i la intervenció de l’empresa 
privada, la interrupció de la cons-
trucció d’urbanitzacions a mitges, 
la realització de plans per fases i no 
construir més en base a plusvàlues. 
Es plantejà, també, l’austeritat total 
pel que fa a infraestructures. 

és important que 
els habitants 
puguin incidir 
directament  
sobre els polítiCs 
que Controlen 
aquestes institu-
Cions, si és que  
són neCessàries
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Llengua 

Es plantejà una regulació amb drets i deures, a pos-
teriori, dels usos lingüístics de les llengües com el 
castellà, el francès i totes les presents 
als PPCC procedents de moviments 
migratoris. S’insistí en el fet que no 
es pot produir cap discriminació per 
motiu de llengua i no identificar au-
tomàticament llengua i nació, perquè 
hi ha població que se sent, o es pot 
sentir, partícip de la construcció na-
cional però no tenir el català com a 
llengua materna. 

El subjecte del procés de nor-
malització és tot el poble que in-
dividualment i col·lectiva ha de 
comprometre’s a aturar la mino-
rització i revertir l’actual procés de 
substitució

En aquest sentit es demanà autocríti-
ca i admetre que no es practica la mi-
litància lingüística amb la intensitat 
que caldria i seria possible.

El debat sobre la llengua catalana tractà  
diferents temes com la regulació que hauria 
de tenir el català, el subjecte de normalització 
lingüística i quines estratègies de promoció  
i defensa de la llengua cal seguir de cara al  
futur.

el Català és la 
llengua comu-
na de cohesió 
social i que ha de 
disposar de tota la 
Cobertura jurídiCa 
neCessària per tal 
d’assegurar que el 
Català es desplega-
rà en tots els usos 
i en tots els àmbits
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Una altra de les propostes fou la 
realització de campanyes estables i 
continuades de promoció de l’ús de la 
llengua i dinàmiques d’acollida (i no 
parlar únicament d’integració o assi-
milació). També es defensà la promo-
ció i ús de totes les varietats dialectals 
integrades en un estàndard més 
representatiu. Finalment, es recordà 
que és important utilitzar el català 
en contextos en què resulta altament 
simbòlic (parlaments, intervencions 
públiques, als jutjats…). 

s’han de crear 
eines comunes 
a tots els paï-
sos catalans: 
organitzatives, 
d’interCanvis, de 
ContaCtes, etC. 
Cal Començar per 
traCtar amb  
naturalitat totes 
les denominaCions 
populars que rep 
el Català
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Es va concloure que cal potenciar l’atenció primà-
ria com a eix principal d’acció i modelització del 
sistema sanitari i trobar sinergies entre les diferents 
accions que es duguin a terme per exemplificar la 
injustícia sanitària. Cal establir criteris d’obtenció i 
valoració de ràtios per evidenciar les diferents ràtios 
entre els hospitals gestionats d’una o altra manera. 

El procés de lluita sanitari s’ha de ges-
tar des dels usuaris i professionals, cal 
informar i formar: s’han d’explicar les 
conseqüències immediates d’una mala 
gestió (infeccions, deteriorament de la 
salut col·lectiva, etc.) i el que es pot 
fer per combatre-ho. Cal dir quan la 
informació és precisa i quan és falsa, 
així com anar més enllà d’atacar les 
disfuncions i atacar el model.

Sanitat D’un inici, els temes plantejats per debatre, 
ampliar i reformular foren la sanitat universal, 
la privatització de la sanitat i la disminució 
del pressupost de la sanitat pública i el model 
laboral. Els grans temes que finalment es van 
tractar van ser el pla d’acció sanitari, el paper 
que ha de jugar cadascú (usuaris i professio-
nals) i el model sanitari. Del debat sorgiren 
uns eixos de lluita prioritaris: 

la fragmentaCió 
dels àmbits d’aCCió 
és el mecanisme 
que utilitza el 
sistema per  
neutralitzar  
la lluita
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Pel que fa al model sanitari, s’està d’acord en afir-
mar que és un model corrupte des de l’estructura 
i implica tot l’espectre parlamentari. Es barrejaren 
tres possibles processos de canvi: la reforma (mo-
dificació del model progressivament), la revolució 
(canvi total de model) i la rebel·lia (negació del 
sistema, desobediència). Tanmateix, tothom es 

manifestà partidari de la creació 
d’un nou model, però partint de la 
desconstrucció de l’actual, i fer que 
l’exemplificació de la injustícia sigui 
la principal base del procés:

També es parlà de desobediència 
com a base de la lluita, aplicada tant 
per part dels usuaris com per part 
dels professionals. 

Més enllà de la concreció de les 
formes del nou model, es planteja 
la necessitat de treballar en equips 
multidisciplinaris, en sinergia i amb 
el màxim de recursos que es puguin 
donar.

tot i que revertim 
retallades,  
el sistema  
prioritza  
beneficis i no la 
universalitat ni  
l’ equitat de serveis

cal informar 
la ciutadania de 
la injustíCia que 
està patint i, a més, 
se l’ha de formar 
en la dinàmiCa de 
reivindiCaCió dels 
seus drets
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Sobirania 
econòmica Els participants estigueren d’acord 

en afirmar que les institucions dels 
PPCC han de reclamar i dur a terme 
una auditoria ciutadana del deute i, 
juntament amb això, debatre si exis-
teix un deute legítim i si s’ha de pagar 
o no.

Per altra banda, es coincidí en afirmar 
que el deute és un mecanisme de do-
minació sobre els pobles i les classes 
populars, que representa una manca 
de sobirania econòmica, i que l’exis-
tència del dèficit públic —que s’acaba 
convertint en deute— respon, sobre-
tot, a una política fiscal que afavoreix 
les classes benestants del país. 

Davant de la situació actual de les 
finances de les diverses administra-
cions que hi ha als Països Catalans 
s’hauria de proclamar una moratòria 
unilateral en el pagament del deute

Tot això, es té en compte especial-
ment si el pagament s’ha de fer en 
detriment de la prestació de serveis 
públics. S’ha de tenir en compte, però, 
que pot representar problemes (falta 
de la liquiditat) a curt termini.

Algunes de les mesures concretes que 
es proposaren foren que les administracions públi-
ques governades per la Unitat Popular (i les orga-
nitzacions i entitats que en formin part) haurien 

En aquest cas, el debat girà entorn a dos grans 
blocs: el deute i les municipalitzacions. 

una auditoria 
ciutadana permet  
augmentar la 
transparènCia de 
les instituCions, 
apoderar la  
poblaCió i fer 
un exerCiCi de 
pedagogia per tal 
d’expliCar què 
és el deute, què 
Comporta i qui se 
n’està benefiCiant
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de traspassar la seva operativa bancària a entitats 
financeres alternatives, el reforçament dels models 
d’economia solidària, una xarxa de municipis insub-
misos al deute…

Pel que fa a les municipalitzacions, 
es consideraren uns mecanismes clau 
per apoderar la població a través de la 
coresponsabilitat ciutadana, a més de 
ser una manera de revertir els actuals 
processos de privatització. Tot i els 
beneficis evidents, existeixen riscos 
com la col·locació de persones a dit 
o un cert corporativisme, per això 
és molt important la participació i 
control ciutadà en les empreses mu-
nicipalitzades. 

Per això es cregué important anar 
més enllà de les pròpies municipa-
litzacions i que les administracions 
públiques ajudin la comunitat a pren-
dre la gestió d’una empresa que ha 
fet fallida o donar suport a iniciatives 
de caire econòmic que la ciutadania 
consideri important. 

Cal articular processos d’apropiació comunitària 
on es prevegi el fenomen de mancomunar serveis 
públics entre municipis petits

En aquest sentit s’apunta que és molt necessari, ja 
que la configuració del nostre territori és molt di-
versa: hi conviuen grans conglomerats urbans amb 
realitats municipals petites. 

Finalment, tot i les limitacions actuals, s’afirmà 
que s’ha de començar a fer camí: cal revisar bé els 
contractes perquè si hi ha incompliments es puguin 
revocar concessions. També es parlà com afrontar 
la nova llei de règim local i qui, i com, assumeix 
l’actual deute que tenen moltes empreses de serveis 
públics, així com de legislar amb clàusules socials 
i de curta durada en el cas que no fos possible la 
municipalització. 

els processos 
de municipalit-
zació han d’estar 
integrats en una 
estratègia més 
global per  
fomentar un  
sistema eConòmiC 
alternatiu
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Pobresa i  
exclusió social

Les mesures imposades pels governs acaben impo-
sant una visió assistencialista, arbitrària i graciable 
dels serveis socials i de les transferències públiques 
a persones en situació de pobresa. A part, el con-
cepte de cohesió social s’està abandonant.

S’ha focalitzat la lluita contra la pobresa en un as-
sistencialisme dirigit als nous pobres, que fins fa 
poc eren de classe mitjana i són mereixedors d’aju-
da, mentre que els pobres de sem-
pre fan nosa perquè són una despesa 
contínua: són vistos com a paràsits 
que no mereixen les ajudes públi-
ques. Amb aquest discurs, doncs, no 
existeix l’obligació de garantir drets i 
es justifica que les ajudes siguin es-
crupolosament controlades. Aquesta 
desconfiança en els pobres fa que la 
ciutadania benpensant prefereixi, per 
exemple, proporcionar aliments (gran 
recapte, banc d’aliments…) que no 
transferències de capital. 

L’objectiu principal del debat era proposar 
eines per revertir el discurs dominant en el 
tractament polític i mediàtic de la pobresa, 
caracteritzat per l’assistencialisme i la cri-
minalització. Primerament es dugué a terme 
un temps d’assemblea plenària per parlar de 
l’actual situació per després dur a terme una 
dinàmica on, amb una pluja d’idees, se situa-
ren en un espai de coordenades amb dos eixos: 
assistencial-inclusiva i institucional-de base.

s’està utilitzant 
la crisi per dur a 
terme unes  
polítiques que fa 
temps que es  
volien impulsar
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Tot i que la realitat, a hores d’ara, sigui que amb un 
treball assalariat els drets tampoc no estiguin garan-
tits. A més, es remarcà el fet que, qui no accepta les 

normes, pateix repressió: la repressió 
de la protesta va de bracet amb la 
repressió de la pobresa (penalització 
de la prostitució, pobresa extrema, 
dormir al carrer…). 

Encara que es faci servir el terme 
inclusió i que, en l’àmbit municipal 
es facin plans d’inclusió, es porten a 
terme accions d’inserció

El serveis socials, en cas que es 
mantinguin, faciliten la inserció, que 
vol dir forçar que una cosa tingui lloc 
en un espai que li és aliè. En canvi, 
inclusió vol dir que tothom hi té 
cabuda. Es criticà que les esquerres 
no han fet res per evitar la potencia-
ció del tercer sector com a prestador 
de serveis. 

Pel que fa a la pluja d’idees es parlà 
de potenciar l’acció comunitària i 
apoderar l’individu dins la comu-
nitat: crear xarxes de suport mutu, 
comunitats d’aprenentatge, promoure 
l’autogestió, la coordinació… També 

s’insistí en el fet d’ampliar el debat i recordar a l’ad-
ministració i al tercer sector que l’acció comunitària 
també existeix. 

Per altra banda, s’apostà perquè no es desvinculin 
els drets socials de l’educació i la sanitat. S’ha de re-
conèixer la tasca de tots els actors per crear compli-
citats, crear ponts amb les persones i una estratègia 
antirumors sobre pobresa. A banda, hem de pensar 
com podem treballar de manera no assistencialista 
amb col·lectius d’exclusió social àmbits com l’ali-
mentació, roba, habitatge, criminalització… 

Cal formació i divulgació sobre les 
causes de la pobresa i trencar la dinà-
mica dels MMCC, així com eines que 
visibilitzin les experiències positives i 
desmitifiquin l’exclusió social.

es Converteix el 
wellfare, bene-
star, en workfare. 
l’objectiu de la 
intervenció so-
cial no és que les 
persones en situ-
aCió de pobresa 
estiguin millor. 
l’objeCtiu és que 
treballin

els drets 
no serveixen si
no s’exerCeixen
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Educació 

Cal incentivar la comunicació i participació entre 
les famílies i l’escola, i que puguin participar en el 
projecte. El currículum escolar hauria 
d’estar emmarcat en un àmbit igualita-
ri i recollir aspectes de la intel·ligència 
emocional; falten competències que 
s’haurien d’adoptar. 

S’ha de reivindicar l’educació com a 
dret fonamental i establir mecanismes 
per poder entrar i sortir del sistema 
educatiu sense estar penalitzat i fle-
xibilitzar l’estudi: poder passar d’una 
etapa a una altra sense tantes dificul-
tats. També s’advocà per tornar a la 
figura del mestre o la mestra com a 
guia durant el camí educatiu i a di-
versificar la metodologia en la forma 
d’aprenentatge.

En relació a la gestió s’apostà per un 
model autònom de centre però tenint 
en compte tota la comunitat educa-
tiva i agents externs que hi vulguin 
participar. Es rebutjà la inspecció per 
part d’empreses privades; la comunitat 
educativa ha de fer el seguiment entre 

El debat sobre educació es va dividir en tres 
grans blocs, dos dels quals es van dividir en di-
versos subgrups: model educatiu (currículum i 
gestió), línies d’acció política (Llei d’educació 
de Catalunya, o LEC, universitats, coordina-
ció dels moviments en lluita i campanyes) i 
temes prioritaris. 

s’haurien de 
fer classes més 
pràctiques per 
tal de motivar 
aquells alumnes 
que no volen  
estudiar o tinguin 
difiCultats. haurien 
de partiCipar de 
forma més aCtiva 
en l’aprenentatge
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centres i agents; l’inspector públic només hauria de 
ser el coordinador, relacionar i transmetre les infor-
macions al departament. 

Ningú no va estar d’acord amb el 
concepte de direccions i s’apostava 
per un model d’equips plurals de tota 
la comunitat, mentre que el Consell 
Escolar ha d’esdevenir el màxim 
òrgan de decisió si hi ha representa-
ció de tots els agents de la comunitat 
educativa; també ha d’aprovar el 
PEC (Projecte Educatiu de Centre) i 
participar en la seva elaboració.

Pel que fa a les línies d’acció política, 
es veié important treballar la LEC 
mitjançant la informació per a les 
famílies, perquè col·laborin en les 
accions, i fer-ho amb un llenguatge 
planer. S’ha d’unificar el discurs con-
tra la LEC en tots els sectors, accions 
de desobediència als centres… 

Buscar instruments per agrupar 
famílies i mestres i per crear estruc-
tures més democràtiques i partici-
patives ja que els consells escolars 
són mers tràmits burocràtics i no 
serveixen

Les taxes universitàries es presentaren com un bon 
front contra el qual lluitar unitàriament, proposar-
ne la baixada i promoure una política de beques 
real. 

Manca un discurs constructiu: la voluntat és cons-
truir una alternativa i ajuntar-se amb la resta de 
sectors educatius per construir el model que tenim 

La privatització de la universitat és el primer pas, ja 
que després vindran la primària i la secundària. S’ha 
d’aprofitar per unificar la lluita i compartir punts 
en comú, com també treballar contra la segregació 
i excel·lència al Batxillerat com a primer pas per 
separar a la universitat.

La principal preocupació durant el 
debat fou el dubte de com anar con-
juntament i contra un objectiu comú i 
per això es va creure que era important 
la tasca intergeneracional i l’ampliació 
d’estratègies.

Es decidí incloure com a tema prio-
ritari l’educació no formal i/o educa-
ció en el lleure perquè es considera 
una eina pedagògica paral·lela, així 
com també plantejar un model edu-
catiu amb un currículum que permeti 
la diversitat de mètodes pedagògics i 
reivindicar l’educació popular al servei 
de la societat.

A part d’això, es proposà una campanya que 
prestigiï l’escola pública i una campanya de «des-
concertació» d’escoles perquè posteriorment siguin 
públiques. També es parlà d’estabilitat laboral i 
la necessitat de tornar a convocar oposicions, la 
inclusió de pràctiques democràtiques al centre i 
un sistema participatiu de l’alumnat, professorat i 
famílies a nivell curricular i organitzatiu. 

el professorat 
s’ha d’avaluar 
i ha de passar 
proves d’aCCés 
abans d’iniCiar-se 
en la doCènCia. 
ha de poder tenir 
llibertat per  
deixar la doCènCia 
en qualsevol  
moment

reivindicar  
un nou model  
educatiu en  
ConsonànCia amb 
nou model polítiC  
i soCial
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Antipatriarcal

Aquest dret ha d’incloure, també, el 
dret a decidir lliurement sobre com 
ser mare i el cobriment de les seves 
demandes materials. El dret al pro-
pi cos també inclou la reivindicació 
de l’educació afectivosexual, una eina 
clau en l’autonomia de les dones. 

Davant l’aprovació de la nova llei de 
l’avortament, la resposta ha de ser 
desobedient, insubmisa i de treball 
col·lectiu per treballar l’objecció de 
consciència i vinculant-la amb la sa-
nitat pública. 

Com a propostes van sorgir la de-
manda de la despenalització de 
l’avortament, enfocar el discurs i cen-
trar el debat en el dret inqüestionable 
que representa, definir la pròpia llei 
catalana en drets sexuals i reproduc-
tius, consensuar mocions per als ajun-
taments i reivindicar la prevenció.

Les dones patim més l’efecte de 
les retallades pel simple fet de ser 
dones

El debat va partir dels temes prioritaris que cal 
treballar per al Grup de Treball Antipatriarcal, 
els quals incloïen el dret a l’avortament lliure i 
gratuït, les conseqüències de les retallades en 
l’emancipació de les dones, l’alliberament LG-
TBI i les violències de gènere. 

parlar sempre del 
dret al propi 
cos vers al dret a 
l’avortament Com 
un dret inqüestio-
nable i universal. 
aquest ConCepte és 
més inClusiu, gene-
ralitzat i més ampli
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S’ha d’incloure el concepte de la pre-
carietat econòmica com a creadora de 
violència intrínseca i que la crisi reforça 
el patriarcat a través de la mercantilit-
zació dels serveis socials i públics. Hem 
de començar a tractar el concepte de 
despatriarcalització de la societat per 
avançar cap a una igualtat real. També 
hi ha el dubte de com fer front a la des-
estructuració de la societat, alhora que 
des del discurs institucional es man-
tenen les estructures familiars i socials 
que sustenten el sistema capitalista i 
patriarcal.
 
S’han de realitzar propostes concre-
tes per a la intersexualitat i no només 
anomenar-la en el nostre discurs. A 
més, hem de desconstruir el paradigma 

heterosexual i patriarcal i garantir l’accés al món 
laboral a les persones LGTBI i integrar la lluita pel 
seu alliberament a l’àmbit sindical i laboral. 

El sistema capitalista i patriarcal és 
un sistema que produeix violència i 
una de les formes que té de mostrar-
la és a través de la seva identitat de 
gènere i sexe

Es criticà el model familiar nuclear, 
tradicional heterosexual i es donà 
molta importància al recuperar 
els conceptes d’assassinat polític i 
feminicidi per reapropiar-nos de la 
crueltat que suposen els assassinats 
de dones pel simple fet de ser-ho.
La violència de gènere afecta les 
dones, però especialment les de classe 
treballadora, atès que l’opressió és 
afectiva i emocional, però també 

econòmica. La no actuació, el silenci, també és 
violència, i s’ha d’incloure l’autodefensa com a part 
de la resposta a la violència. 

També és necessari organitzar els espais de manera 
que no fomentin la violència. S’ha de donar impor-
tància a les agressions que ocorren i donar veracitat a 
la dona que la pateix, així com afron-
tar-ho com un problema públic i po-
lític. S’advocà per la creació de xarxes 
de dones i sociabilitzar experiències, 
ser pedagògiques entre els col·lectius 
de dones més institucionalitzats i dur 
a terme escarnis (escraches) a jutges i 
jutgesses que, amb les seves sentèn-
cies, ajuden a perpetuar la violència de 
gènere.

s’ha d’incloure 
el col·lectiu 
lgtbi de forma 
transversal en 
totes les lluites 
que desenvolupen 
els moviments  
soCials

l’apoderament de 
les dones Com a 
eina preventiva i la 
CoeduCaCió Com a 
eina bàsiCa per la 
desconstrucció 
de gèneres

Crear protoCols 
dins dels movi-
ments soCials per 
tal de visualitzar 
les miCroviolènCies, 
els miCromasClis-
mes i ConCretar un 
proCediment d’aCtu-
aCió per als Casos 
de qualsevol tipus i 
forma de violènCia
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Pagesia i 

món rural
Durant un segle hi ha hagut un gir 
d’una societat agrària a una societat 
urbana. Aquest canvi tan ràpid, més la 
revolució verda, han produït un canvi 
molt gran amb conseqüències molt 
evidents i d’altres que no sabem en-
cara. Hi ha hagut un despoblament i 
pèrdua de coneixement del món
rural. 

Al país hi ha gana, i sobretot malnu-
trició, i produir els propis aliments pot 
resoldre aquests problemes. A més, ara 
molta gent torna al camp amb voca-
ció, i es considerà una tendència molt 
important. S’ha de revertir el model i 
produir els aliments al país, però cal-
drà definir com ha de funcionar la ca-
dena alimentària per controlar-ho.

La figura del pagès ha desaparegut. 
S’ha passat del pagès a l’agricultor

Aquest fet ha provocat la desaparició 
de la figura del pagès com a subjecte 
de coneixement: ja no es parla d’ali-
ment, sinó de mercaderies. L’agri-
cultura, amb la introducció dels pro-
ductes fitosanitaris, passa a generar 

El debat es va estructurar en dues rondes: la 
primera com a anàlisi del context i, la segona, 
amb les prioritats, elements estratègics i rep-
tes de la UP. El guió de treball girava al voltant 
de dos eixos: l’espai rural com aquell diferenci-
at de les zones urbanes i el model econòmic.

l’apropiació 
d’espais 
periurbans  
abandonats per 
la indústria per 
instal·lar-hi horts 
d’autoConsum es 
presenta Com una 
oportunitat. Cal 
defensar i donar 
suport a l’agriCul-
tura periurbana
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desequilibri per la contaminació que genera. Cal ser 
clars i mirar cap al futur respectant la figura del pa-
gès, però plantant cara també als pagesos que són 
còmplices d’aquest model d’agricultura. 

Es considerà que el món rural no existeix, perquè es 
considera com la perifèria de la zona urbana, el seu 
rebost. S’apuntà que al món rural també hi viu gent 

que no es dedica a l’agricultura i tam-
bé cal pensar en ells quan en parlem. 

El consum és estratègic pel sector 
agrari i a vegades es deixa de banda. 
Cal educar per consumir i també 
cal ser realistes amb el fet que molts 
pagesos convencionals no creuen en 
l’agricultura ecològica i no per això 
se’ls ha d’atacar. 

S’advocà per tenir una visió pròpia 
i sortir de la visió dels sindicats: cal 
que tinguem un enfocament més 
ampli que integri tot el sistema 
alimentari, a tothom, i que vagi més 
enllà dels pagesos. Per altra banda, 
sorgiren propostes com la creació de 
cooperatives i articular l’associacio-
nisme (com un sindicat de pagesos 
dels PPCC). 

Pel que fa a les prioritats, elements 
estratègics i els reptes de la UP, es 

plantejà que els processos de relocalització estiguin 
lligats a entitats locals per evitar falsos circuits curts 
de distribució. 

Ens cal un programa que prevegi lleis i polítiques 
de govern que tinguin en compte aspectes del 
sistema agroalimentari, ambientals, etc.
Per guiar aquesta transició, que ja no és utòpica 

cal un món  
rural viu, auto-
suficient. també 
hi poden haver 
persones espeCia-
litzades que apor-
tin a l’eConomia de 
Consum, però és 
important l’auto-
sufiCiènCia

sinó real, seran necessaris uns serveis d’extensió 
agrària, a banda que també ens caldria una política 
agroalimentària perquè la societat ha de dir què 
vol menjar. S’ha de tenir clar, però, que el complex 
agroindustrial català que té influència en el govern 
actual no vol aquest canvi i s’haurà d’explicar molt 
bé perquè la gent ho entengui. A més, donà el toc 
d’alerta sobre l’abandonament de terres. 

Es parlà del reforçament de l’Escola 
Agrària de Manresa com a referent en 
formació i dels problemes de les em-
preses d’inserció laboral, com a com-
petència i desvalorització de la tasca 
que fan alguns pagesos. 

També es llançaren propostes de 
campanyes com la del Canal Segarra-
Garrigues, el Multireferèndum, mul-
tiplicar iniciatives ja existents, com 
el banc de terres Terra Franca i una 
campanya de revitalització dels espais 
urbans abandonats amb horts urbans, 
però han d’estar ben gestionat per 
l’administració ja que, si no, corren el 
risc de ser un fracàs i fomentar l’es-
peculació (fragmentació excessiva de 
la superfície per obtenir els màxims 
beneficis).

Cal definir 
quants pagesos 
volem al  
territori, si  
Considerem que  
la pagesia és  
neCessària i  
estratègiCa Com  
a país. potser això 
farà neCessari  
establir una  
renda pagesa
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El paper de la 

Unitat Popular 
en el procés 

independentista
Conjuntura

Durant el debat sobre la conjuntura de la CAC es 
presentà, d’entrada, algun dubte com per exemple el 
paper de la burgesia, que ara es posiciona a favor de la 
creació d’un Estat propi perquè ara «els resulta bene-
ficiós»:

Per altra banda, es destacà la necessi-
tat de posar contra les cordes a CIU, 
un espai polític ple de contradiccions 
internes, i saber diferenciar entre el 
seu discurs i la seva praxi, ja que no 
volen una confrontació amb Espanya, 
sinó un nou encaix dins d’ella. Els 
dubtes davant del paper final d’ERC 
quan l’Estat espanyol prohibeixi la 
consulta plantegen una pregunta: 

Què hem de fer nosaltres en aquest 
context? Estem davant d’un mo-
ment històric

En aquest debat es tractà, en diferents grups, 
la conjuntura i context a Catalunya, el model 
d’Unitat Popular (UP), la independència com 
a projecte transformador i els Països Catalans 
en el marc del procés cap a la independència. 

Cal plantejar-se 
fins on aquest 
«suposat  
benefici» es 
mantindrà si 
Canvien les Condi-
Cions. el paper de 
la burgesia serà 
temporal?
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La resta del debat es va centrar en la importància 
d’aquest any 2014, «un any clau»: 

A banda de provocar-lo, l’actitud 
davant de la negativa de l’Estat era 
clara: fer el referèndum tant sí com 
no i practicar la desobediència si 
calgués.

Durant el debat es va fer palesa la 
importància del moment i l’opor-
tunitat que representaria una situ-
ació de ruptura, perquè permetria 
una remodelació del poder polític i 
reorganitzar les estructures en clau 

popular. S’apel·là, també, a analitzar l’experiència de 
la transició: 

Hi ha finestres d’oportunitat que a vegades es 
tanquen. I això passarà, o no, la primera meitat del 
2014, que és clau. Cal posar la falca perquè la fines-
tra no es tanqui.

Model d’Unitat Popular 
(UP)

Aquesta va ser la proposta de defini-
ció que sortí del debat sobre la UP, 
però no només. El fet que la majoria 
de la població no estigui implicada 
en cap lluita va fer que es plantegés la 
necessitat d’interpel·lar, també, totes 
aquestes persones per crear una xarxa 
social més enllà de nosaltres mateixes 
i practicar dinàmiques de contrapoder. 

En definitiva, entendre la UP com un 
procés obert i en construcció. Un es-
pai de confluències, acompanyament i 
suport de lluites que elabori un nou 
llenguatge i una possibilitat de canvi. 

La construcció de la UP també es fa 
des de baix: pobles, viles, barris, etc. 
Són espais on es poden treballar mi-
llor les contradiccions, però s’ha de 
tenir clara l’estratègia i donar resposta 
a les necessitats materials. La necessi-
tat de dotar-nos d’una estratègia topa 
amb les dificultats estructurals (actors 
principals, marc supranacional-UE, 
etc.) perquè el procés tiri endavant, 
però cal tenir un projecte i fer-lo créi-
xer, així com cercar adhesions a la UP 
com a projecte polític i dotar-lo de 
contingut. Amb aquests objectius es 
proposà com estructurar l’aposta en 
quatre eixos:

Ruptura democràtica per la inde-
pendència, procés constituent, desobediència i 
construcció nacional dels Països Catalans

Alguns dels valors que es van presentar com a defi-
nitoris de la UP van ser la coherència, la sinceritat 
dels plantejaments, la responsabilitat política i la 
honradesa, i una gran modèstia a l’hora de treballar. 

La independència com a projecte 
transformador

Es destacà la importància de la desobediència 
com a tret diferencial de la UP envers altres espais 
polítics i la necessitat d’aprofitar-la per desbordar la 

cal provocar el 
referèndum. s’ha 
de lligar el proCés 
i omplir-lo de  
Contingut

unitat popular Com 
espai de reso-
lució de les Con-
tradiCCions de les 
Classes populars 
en la reCerCa del 
poder propi 

Caldria que hi ha-
gués una  
concentració de 
forces i ser pro-
positius. Cal mobi-
lització massiva, 
però més radiCalit-
zada per desbordar  
polítiCament
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legalitat, així com la obligatorietat que 
el procés d’independència ha de ser de 
ruptura, tant amb els Estats espanyol 
i francès com amb el model d’Estat i 
govern existents fins ara. En definitiva:

En aquest sentit, es veia molt neces-
sari començar a treballar en propostes 
concretes de com haurà de ser el futur 
model d’Estat que proposem, com es 
diferenciarà dels actuals i començar a 
explicar quines són les nostres maneres 
diferents de fer les coses i construir 
l’alternativa. 

Cal reforçar la dinàmica de mobilització popular. 
Cal evitar que les elits s’apropiïn del procés

Per això es plantejà la pregunta «Quin tipus d’au-
todeterminació volem?», a la qual es va concloure 

que l’objectiu és la independència per 
canviar-ho tot i potenciar el paper de 
les classes populars durant el procés i 
el referèndum. 

I fer-ho sense renúncies, plante-
jant-nos una batalla llarga i no a curt 
termini. Hem d’anar a cercar la gent 
i incidir en espais amplis, hem de fer 
veure que les propostes del projecte 
d’UP són les millors per construir 
aquest nou projecte i per això ens cal 
una estratègia pròpia a llarg termini 
per assolir els nostres objectius.

Hem de seguir fent de frontissa (en-
tre els eixos nacional i social) com 
hem fet fins ara

En aquest mateix sentit, també hem de donar 
suport a la creació d’espais d’autonomia i posiciona-
ment de les classes populars.

Per altra banda, i finalment, també s’havien de tenir 
en compte els nous actors i es va creure important 
participar en el màxim nombre d’espais polítics per 
trencar les fractures intergeneracionals o d’altra mena 
que puguin existir amb altres espais, així com deixar 
de mirar les sigles i treballar amb tots els actors (sin-
dicats, Assemblea Nacional Catalana, Procés Cons-
tituent…). Davant de l’opinió que s’ha anat a remolc 
dels esdeveniments es va concloure que: 

Es reiterà la voluntat que el procés no 
quedi en mans de les elits i es donà 
importància a treballar amb tots els 
sectors i poder decidir en altres estruc-
tures ja establertes perquè, si no es duu 
a terme la consulta, es tindrà legitimi-
tat social davant de tota la gent que hi 
participa. Es valorà, també, la impor-
tància de les aliances internacionals 
durant el procés.

Els Països Catalans en el marc  
del procés

Els PPCC són un projecte polític comú i cal cercar 
l’adhesió al projecte més enllà d’uns valors identitaris, 
historicistes o essencialistes; cal una adhesió consci-
ent. Les estratègies espanyolista i capitalista abracen 
el conjunt del país i, en aquest sentit, s’afirmà:

Cal disposar d’una estratègia comuna, sense 
aturar cap part del país, però tenint en compte la 
globalitat de la nació
Per això, també es considerà important la celebració 

hem de  
treballar  
perquè el Canvi 
sigui real i no  
només de nom

Cal treballar al 
costat del poble 
si volem que en un 
futur segueixi una 
estratègia popular 
de ruptura. no po-
dem aïllar-nos-en

cal ser proposi-
tius: Cal partiCi-
par i inCidir en els 
aCtors populars 
més importants
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del referèndum, ja que això obligaria a clarificar 
l’escenari i a posicionaments concrets en l’àmbit de 
PPCC. Tots els actors de la resta del país s’haurien 
de posicionar i aquest fet provocaria un tensiona-
ment del debat. 

Un trencament que només es pot 
evitar acceptant els diferents ritmes, 
però, alhora, fent feina de construcció 
nacional, i això també passa per situar 
el concepte de PPCC durant el pro-
cés independentista de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya (CAC). A 
la resta dels PPCC no els fa por la 
independència del Principat, però 
sí com s’articulen els processos i les 
aliances. 

En el mateix debat es parlà de 
projectes de construcció nacional 
com l’Assemblea de Càrrecs Electes 
dels PPCC i Compromís pels Països 
Catalans, però també d’articular els 
PPCC a través de xarxes socials de 
resistència o plataformes de lluites i 
moviments socials. 

Cal articular 
els diferents 
ritmes perquè la 
independènCia del 
prinCipat no vulgui 
dir trenCament  
de llaços
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Bases 

constitucionals del 
nou Estat i el nou 
model de societat

Relacions personals i interpersonals

Cal replantejar el concepte de ciutada-
nia per superar l’actual marc de relaci-
ons que s’estableixen entre l’home i la 
dona o amb la població nouvinguda. 
Per superar aquest marc, és necessari 
dotar-lo d’una participació col·lectiva 
a l’hora que es defineixi. El canvi de 
paradigma del concepte ciutadà ha de 
permetre abolir la categorització je-
rarquitzada de la ciutadania: 

La finalitat de discussió d’aquest grup era co-
mençar a posar sobre la taula els continguts 
mínims que haurien de fonamentar les bases 
de la constitució d’un nou Estat català inde-
pendent, en funció de les relacions personals i 
interpersonals, les relacions amb el territori i 
el medi, i les relacions amb els recursos i béns. 

Es remarcà, sobretot, la importància que ha de 
tenir el protagonisme del poble en aquest pro-
cés necessàriament dialèctic: s’ha d’anar per 
davant de les institucions i promoure el debat, 
la discussió, aprovació i execució de propostes 
impulsades des del moviment popular.

ens Cal un model 
de societat  
inclusiu, més en-
llà de la funCiona-
litat diversa de les 
persones
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A través del terme i significat de ciutadania, s’intro-
dueix la necessitat de garantir que els nous valors i 
drets es facin efectius:

Per valoritzar el treball de cures, es 
poden col·lectivitzar aquestes tasques, 
redefinir el concepte de família i 
apostar per la renda mínima garan-
tida.

S’hi enllaça que cal avançar en la 
despatriarcalització, el canvi en el 
model de família, l’enfortiment del 
col·lectiu per superar la individualit-
zació de l’actual ordre sociopolític i 
treballar-ho des de tots els vessants 
del sistema educatiu.

Per altra banda, cal garantir els drets 
laborals i la cobertura social. Per 
fer-ho s’ha de posar de manifest i 
afrontar la lluita de classes i d’inte-
ressos. Pel que fa al sistema judicial, 
s’advoca per un canvi cap al control 
intern, en el qual prevalgui la decisió 
democràtica.

Es defensa un estat laic en el qual 
es garanteixi el respecte absolut a 
tota diferència entre les religiositats 
presents de totes les cultures. 

Relacions amb el territori i el medi

Ens cal replantejar el model de consum que 
tenim, amb avenç cap al decreixement, el model 
econòmic i energètic de proximitat i la sobirania 
energètica i alimentària

És prioritari garantir l’accés i gestió de la terra, així 
com establir els mecanismes sobre la seva propietat, 
per obtenir-ne un benefici col·lectiu 
necessari per tenir unes condicions 
dignes i amb respecte per al medi 
ambient i el món natural. 

En aquest sentit s’advoca perquè la 
titularitat de les forces productives, la 
gestió i la distribució d’aquests recur-
sos sigui pública i que la gestió sigui 
democràtica i participativa.

Als Països Catalans tenim un po-
tencial enormement infravalorat i 
molt poc treballat d’aprofitaments 
de recursos naturals i fonts d’energia 
de forma respectuosa amb el medi 
ambient

Cal revertir aquesta situació, i també 
cal replantejar l’ordenació del territori 
amb l’objectiu d’optimitzar recursos, 
garantir el decreixement de consum, 
una implantació lògica de les infraes-
tructures i un país més ordenat geo-
gràficament.

Relacions amb els recursos i béns

És necessari el repartiment del treball i la riquesa, 
per tal de tenir les necessitats bàsiques cobertes, i 
establir la regulació necessària que ho garanteixi. A 
banda, s’expressa que amb la renda mínima garan-
tida redistributivament s’avançaria en la no-depen-
dència dels mercats econòmics i financers.

el racisme cal 
combatre’l des 
de l’educació i 
treballar-lo des 
del ContaCte amb 
la gent, de forma 
inClusiva: des  
dels diversos  
nivells eduCatius  
i fins als mitjans 
de ComuniCaCió

s’ha de canviar 
el model 
energètic: els 
reCursos naturals, 
Com són l’aigua,  
energia i bosCos, 
han d’estar  
naCionalitzats
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Es creu necessari, per altra banda, elaborar un full 
de ruta per abolir la propietat privada, considerada 
l’eix principal sobre el qual gira tot el debat. Un de-
bat que cal abordar de cara, tot i saber que serà con-

flictiu, i fer propostes com la penalit-
zació de l’acumulació per avançar cap 
a un vertader control col·lectiu. 

Finalment, en cas que no es garantis-
sin els drets socials bàsics per a tota 
la població, la desobediència esdevin-
dria necessària i legítima.

els serveis  
públics, inclosa 
la banca, han de 
ser de propietat i 
gestió públiCa  
direCta, en els 
quals s’atorgui la  
CapaCitat de deCisió 
als treballadors  
i treballadores
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Articulació  

entre les lluites  
al carrer i la relació 

que tenen amb  
les institucions

Des del carrer al carrer

Les primeres intervencions recolliren 
el debat entorn als espais polítics or-
ganitzats, moviments socials (MMSS) 
i partits polítics. S’apuntà que no to-
tes les organitzacions polítiques estan 
disposades a crear vincle i relació amb 
els MMSS, però d’altres, en canvi, hi 
aposten clarament:

Són imprescindibles els canals de co-
municació entre organitzacions polí-
tiques i els MMSS per crear identi-
tats col·lectives que vagin més enllà 
del corporativisme, fonamentades en 
espais de confiança i respecte indi-

Atès que el debat presentava un glossari amb 
tota una sèrie de conceptes com carrer, movi-
ments socials, canals institucionals, lluita insti-
tucional o ciutadania, l’inici es va basar en unes 
primeres observacions i comentaris sobre els 
conceptes, els quals es van poder qüestionar i 
criticar.

Posteriorment, el debat es va dividir en grups 
per poder tractar els dos grans blocs. Per una 
banda, els mecanismes i vincles des del carrer 
al carrer i, per l’altra, els mecanismes i vincles 
des del carrer a les institucions.

les que sí que hi 
estan [disposades] 
cal que siguin 
reconegudes Com 
agents vàlides per 
fer-ho
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vidual i col·lectiu. Destacaren, per exemple, les as-
semblees de drets socials, els espais de coordinació 
supramunicipal i la mateixa TUP com a instruments 

per generar vincles entre els MMSS 
i organitzacions polítiques. Es rebutja 
el dirigisme, partidisme i la voluntat 
d’apropiació de lluites populars per 
part de les organitzacions polítiques. 

El que seria interessant de veure és 
quines són les fórmules de generosi-
tat mútua més preparades per incidir 
políticament i social en la transfor-
mació de la realitat, sense comparti-
mentar i insistir en línies divisòries. 
Cal la força dels MMSS per bastir 
la força municipalment, però també 
a nivell nacional i institucional, amb 
humilitat, generositat i amb un peu 
sempre al carrer. 

El repte és construir majories àm-
plies i aquest fet passa per la neces-
sitat de treballar amb espais que no 
siguin només els propis

Tothom ha d’estar disposat a compartir i cedir in-
formació i poder, per anar més enllà i generar espais 
permanents més orientats a la reflexió i generació 
de propostes. Cal posar èmfasi en les alternatives 
d’igual manera que es fa amb l’oposició al sistema; 
hem d’enfortir i estendre el poder popular a tra-
vés d’assemblees locals, cooperatives de consum, 
laborals, etc.

Trencar l’apatia de la gent i les maneres de fer 
individualistes, tan arrelades, per anar més enllà i 
anar generant maneres de fer i d’entendre la reali-
tat més col·lectives

la Clau, donCs, 
sembla que pot  
estar en  
plantejar-se la 
relació de les 
organitzacions 
amb els moviments 
de forma puntual  
i no permanent

Caldria posar en valor els beneficis i l’enriquiment 
profund que ens dóna el treball col·lectiu, així 
com no tractar de convèncer la gent, sinó comuni-
car-nos-hi per poder detectar quins són els pro-
blemes reals de la gent, com els viuen i com s’hi 
refereixen. 

Des del carrer a les institucions

Aquest és el punt de partida per qües-
tionar el model de representativitat 
existent i ara, el que cal, és prioritzar 
l’organització pròpia i la mobilització 
al carrer. El carrer i les institucions 
tenen ritmes i dinàmiques clarament 
diferenciats, que alhora també es do-
nen entre els moviments populars i les 
organitzacions polítiques i sindicals. 
En aquest sentit s’advoca per acon-
seguir que les dinàmiques institucio-
nals no entorpeixin el treball des de 
la perspectiva del moviment popular. 

La lluita dins de la institució ha de 
ser una eina, no per canviar la insti-
tució, o perquè la institució faci cas 
de les reivindicacions populars, sinó 
per construir, des del carrer, una 
nova societat

Les organitzacions polítiques haurien d’estendre la 
mà als MMSS per facilitar-ne l’autonomia, eixam-
plar-la, potenciar l’autoorganització popular, crear 
espais de trobada del veïnat, exigir a la institució 
que doni suport a xarxes de suport mutu, mercats 
d’intercanvi, lloguer social, etc. La presència a la 
institució és útil per transferir informació, recur-
sos econòmics, instruments i eines als MMSS, 
però s’insisteix en la participació permanentment 

les esquerres  
parlamentàries 
han traït els 
seus objectius 
inicials per  
l’assimilaCió a la 
qual les ha relegat 
la pròpia instituCió
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crítica en la institució per tal de no 
alinear-nos al costat de les esquerres 
que l’han utilitzat per trair els seus 
principis. 

En el debat sobre si cal anar a les 
institucions per canviar-les o fer-ne 
de noves, s’apuntaren tres elements 
que haurien de condicionar un futur 
plantejament de lluita institucional:

1) La participació institucional no-
més pot ser útil en la mesura en què 
permet reforçar els instruments del 
poder popular.

2) Les organitzacions que practiquen 
la lluita institucional són eines de la 
UP en el front institucional, no el 
subjecte de la UP.

3) Cal tenir clar si l’objectiu és 
democratitzar les institucions i així 
democratitzar el poder o, per contra, 

generar unes institucions noves.

La fortalesa d’aquest poder popular serà l’element 
decisiu que faci que les institucions actuals cai-
guin pel seu propi pes

Es va concloure que el poder popular ha de ser 
l’aspecte central més enllà de les institucions i ha 
de ser prou fort per esdevenir un procés destituent 
i constituent alhora; cal que marquem una agenda 
pròpia, crear espais de contrapoder i construir noves 
institucions polítiques comunes.

l’objectiu ha de 
ser buidar el po-
der dels eleCtes 
per transferir-lo 
al Conjunt de la 
poblaCió, que és 
qui ha de ser el ve-
ritable posseïdor 
de la representa-
Ció pròpia
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Resum 
d’aportacions sobre 

la Unitat Popular 

La Unitat Popular oberta i en construcció
Cal tenir en compte que la majoria de la població no està implica-
da en cap lluita i és aquesta gent «a la qual hem de parlar», perquè 
quan comencin a lluitar sàpiguen on han de fer-ho. Cal treballar per 
desenvolupar una xarxa social més enllà dels polititzats. És impor-
tant obrir-nos socialment per poder crear dinàmiques de contrapo-
der. Caldria que hi hagués una concentració de forces i ser proposi-
tius. Cal mobilització massiva, però més radicalitzada per desbordar 
políticament.  La Unitat Popular (UP) com a espai de confluències, 
acompanayament i  suport de lluites; elaboració d’un nou llen-
guatge, de possibilitat de canvi, propositiva, etc. Una proposta de 
definició seria: Unitat Popular com espai de resolució de les contra-
diccions de les classes populars en la recerca del poder propi. 

Com es construeix la UP?
La UP es construeix també des de baix, des dels municipis, barris, 
etc., i allà es treballaran totes les contradiccions.

És important definir netament a qui està dirigida la UP i l’abast 
del concepte classe.

S’ha de portar la iniciativa, tenir clara l’estratègia i donar resposta a 
necessitats materials.

La Unitat Popular necessita una aposta  
estratègica
Necessitem dotar-nos d’una estratègia. Hi ha moltes limitaci-
ons estructurals (actors principals, marc supranacional-UE, etc.) 
perquè el procés tiri endavant. Primer tenim un projecte i després 
el fem créixer.

Cal estructurar la nostra aposta en tres o quatre eixos: Ruptura 
democràtica per la independència, procés constituent, desobedièn-
cia i construcció nacional dels Països Catalans. Buscar adhesions a 
la UP com a projecte polític i dotar-lo de contingut.
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Valors definitoris de la UP
Cal un projecte d’UP cohesionat en la coherència i la sinceritat 
dels plantejaments. Coherència, responsabilitat política, honradesa, 
com a valors diferenciadors de la UP. La Unitat Popular vol dir 
treballar amb molta modèstia.

Debats
Quin és el subjecte polític? Regions o poble treballador català? 
Diferenciar entre què vol la gent o què hauria de voler - tenir un 
projecte polític propi. 

Dret a decidir o dret a l’autodeterminació? Quin ens és més útil? 
Pot haver-hi un espai on el conjunt de l’esquerra independentista i 
dels moviments socials i populars decideixin què cal fer? 

RESUM APORTACIONS SOBRE CONTEXT 
I CONJUNTURA

1. El trencament amb els 40 anys d’autonomisme passa per la 
construcció d’un Estat propi perquè a una part de la petita 
burgesia ara els resulta beneficiós. Cal plantejar-se fins on 
aquest «suposat benefici» es mantindrà si canvien les condici-
ons. El paper de la burgesia serà temporal?

2. CiU s’ha posat en un carreró sense sortida. És un espai polític 
ple de contradiccions internes. CiU no vol la confrontació amb 
l’Estat, però l’Estat no vol negociar. Estan dilatant el «procés» 
per trobar una sortida. Cal seguir-los posant contra les cordes. 
Cal diferenciar entre el discurs i la praxi de la burgesia. 

3. Consulta: dir que la via només pot ser la legalitat és posar els 
elements per frustrar-la.  CiU vol redirigir el procés cap a un 
nou encaix amb Espanya. A ERC tàcticament li va bé, però 
no voldrà anar a totes en un referèndum. Fins on anirà ERC? 
ERC està interessada a dilatar el procés per interessos elec-
torals? Què hem de fer nosaltres en aquest context? Estem 
davant d’un moment històric.

4. Cal provocar el referèndum. S’ha de lligar el procés i om-
plir-lo de contingut. Cal estar atents perquè les condicions pel 
canvi hi són. La ruptura permet una remodelació del poder 
polític. És una oportunitat molt important. Molts col·lectius 
plantegen que cal «omplir de continguts» el procés. Possibili-
tat de reorganitzar les coses en clau popular.

5. L’any 2014 és un any clau. Si CiU i ERC frenen, bona part 
de les bases se’ls escaparan. Bases de l’ANC tenen clar que no 
volen dilacions. Opció clara: referèndum tant sí com no.  Op-
ció per la desobediència posteriorment a la negativa de l’estat.

6. Analitzar l’experiència de la transició. Hi ha finestres d’opor-
tunitat que a vegades es tanquen. I això passarà o no la 
primera meitat del 2014, que és clau. Cal posar la falca perquè 
aquesta finestra no es tanqui. Quan Espanya digui que no al 
referèndum serà un moment clau.

7. L’agressió de l’Estat i del sistema capitalista com a oportuni-
tat per a les lluites socials. Existeix un ampli consens sobre la 
Unió Europea i en una actuació conjunta de «tots els inde-
pendentistes» que cal trencar.
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RESUM D’APORTACIONS SOBRE LA  
INDEPENDÈNCIA, EL PROCÉS, EL  
PROJECTE

Lideratge i incidència
Cal pressionar per conduir el procés perquè ells (CiU) entraran 
en contradiccions. Cal plantejar-nos una batalla llarga, no només 
a curt termini.  I fer-ho sense renúncies. El poble ja ha pressionat 
molt. Cal treballar al costat del poble si volem que en un futur 
segueixi una estratègia popular de ruptura. No podem aïllar-nos-
en. A la majoria de la gent el nostre projecte li cau lluny. Cal anar 
a buscar la gent. Cal aprofitar per incidir en espais amplis, ja que 
la majoria de l’independentisme de base veu en la independència 
molt més enllà que una finalitat. Nosaltres cal que els convencem 
que les propostes de la Unitat Popular són les que millor els aniran 
per construir tot aquest projecte.

Estratègia
Cal tenir un plantejament a més llarg termini d’un any. Ens cal 
una estratègia pròpia per a assolir els nostres objectius. La inde-
pendència com a finalitat o com a eina? La finalitat no és el procés 
en si mateix; la finalitat va molt més enllà.  Cal saber explicar el 
nostre projecte estratègic. Hem de seguir fent de frontissa (entre 
els eixos nacional i social), com hem fet fins ara, i que ens ha donat 
prou rendiment. Cal donar importància a la construcció d’espais 
d’autonomia. Importància de posicionar les classes populars.

Construcció de l’alternativa
Hem de començar a treballar en propostes concretes i perfilar com 
serà aquest nou model d’Estat que proposem (en què es diferenci-
arà respecte l’Estat actual i de quina manera). Anem tard, ho hem 
d’assumir, però hem de començar a debatre i explicar quines són 
les nostres formes diferents de fer les coses.

Ruptura
El procés d’independència ha de ser obligatòriament un procés 
de ruptura, tant amb l’Estat espanyol, com amb el model d’Estat i 
govern existent fins ara. Hem de treballar perquè el canvi sigui real 
i no només de nom.

Tàctica
Cal reforçar la dinàmica de mobilització popular. Cal evitar que 
les elits s’apropiïn del procés. Quin tipus d’autodeterminació vo-
lem? Objectiu: independència per canviar-ho tot.  Cal potenciar el 
paper de les classes populars al procés o referèndum. 

Desobediència
Com a eix diferenciador de la UP envers d’altres espais polítics. 
Aprofitar oportunitats de desobediència. Cal promoure la desobe-
diència per desbordar la legalitat. La desobediència permet lligar 
molt fàcilment els eixos social i nacional. I la conjuntura ajuda a 
lligar ambdós eixos. És un element clau. Definir desobediència en-
front a què? Es pot perfilar un referèndum unilateral: Pot suposar 
un salt qualitatiu en la lluita.

Debats
Quin tipus de consulta i per què? 
Els agents socials del nostre bàndol són prou forts per afrontar els 
reptes del moment?
Una independència sense socialisme ens reforça?

És prioritari treballar en projectes socials i populars (punts d’in-
formació laboral, menjadors populars, etc. ) perquè és la millor 
bandera de la independència.

La lluita social és el pol d’atracció per a la independència.
L’«Espanya ens roba» també aglutina molta gent d’esquerres.
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RESUM D’APORTACIONS SOBRE  
ALIANCES I ACTORS

Nous actors
Cal tenir en compte nous actors. És important participar en el 
màxim nombre d’espais polítics. Existeix una fractura intergene-
racional entre CUP i Procés Constituent i cal treballar-hi conjun-
tament per tenir més difusió. No s’han de mirar les sigles i s’ha de 
treballar amb tots els actors (sindicats, ANC, PC, etc.) i sobretot 
les persones que en formen part.

Iniciativa política
Fins ara hem anat a remolc dels esdeveniments.  Cal ser proposi-
tius: cal participar i incidir en els actors populars més importants 
(ANC, PC, etc.). 

Aliances àmplies
No s’ha de deixar que el procés quedi en mans de les elits. És 
important de treballar amb els sectors de classes mitjanes paupe-
ritzades, que són les que s’estan mobilitzant. Cal que ens responsa-
bilitzem. Importància en decidir en altres estructures ja establertes 
(ANC, PC…). I també és important de ser a l’ANC perquè CiU i 
ERC ara són hegemònics —i això pot canviar molt ràpidament.

Cal ser a dins de l’ANC per forçar el posicionament intern, per 
exemple, sobre els pressupostos aprovats per CiU i ERC. Haurí-
em d’aspirar a ser la direcció de l’ANC. Importància de ser-hi per 
a tenir legitimitat social quan no es faci la consulta. Cal tenir en 
compte la gran importància de les aliances internacionals.

RESUM D’APORTACIONS SOBRE ELS  
PAÏSOS CATALANS

Projecte polític comú
Cal cercar l’adhesió al projecte i no només a uns valors identitaris, 
historicistes o essencialistes.  Cal una adhesió conscient al projecte 
de Països Catalans. Si l’adhesió és per la via emocional o «econo-
micista».

País Valencià
Ressituació del món independentista al voltant d’altres actors 
polítics i possibilitats de fer-ho al voltant del dret a decidir com a 
concepte ampli. Això podria estructurar el país.

Illes Balears
Hi ha lluites endegades que estan cohesionant les lluites socials 
i nacionals (un exemple és el TIL, Tractament Integrat de Llen-
gües). Però la consciència nacional catalana encara està molt verda. 
Cal acostar població a la idea de ruptura.

L’estratègia espanyolista abraça el conjunt dels  
Països Catalans
I l’ofensiva capitalista també. Cal disposar d’una estratègia comu-
na, sense aturar cap part del país, però tenint en compte la globali-
tat de la nació.

És important fer el referèndum per clarificar l’escenari i que la 
gent es posicioni. També en la construcció dels Països Catalans. 
Tots els actors de les Illes i del País Valencià s’hauran de posicio-
nar i el debat es tensionarà.
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Cal articular els diferents ritmes 
Perquè la independència del Principat no vulgui dir trencament de 
llaços. Cal acceptar els diferents ritmes, però cal fer feina de cons-
trucció nacional. És rellevant posicionar, en el discurs independen-
tista del Principat, els Països Catalans. A la resta de PPCC no fa 
por la independència del Principat; la qüestió és com s’articulen 
processos i aliances.

 Projectes de construcció nacional
Assemblea de Càrrecs Electes (cal buscar un moment més oportú) 
i Compromís pels Països Catalans (enxarxar amb altres iniciatives 
ja existents). Articulació dels PPCC a través de xarxes socials de 
resistència (per exemple suport a vagues «regionals», etc.).  Plata-
formes de lluites i moviments socials (exemple: Ecologistes dels 
PPCC, que va funcionar molt bé).

Debats

Debat al voltant dels subjectes polítics
El País Valencià és un subjecte polític amb dret a l’autodetermi-
nació? El subjecte polític valencià té arrels històriques profundes. 
L’estratègia política centralitzadora catalana no ha funcionat.  Per 
això la clau és el projecte polític en comú. Els subjectes polítics 
poden ser plurals, poden haver-hi interseccions.

Cal incloure els PPCC en les lluites socials

Com encaixar el referèndum en la construcció dels Països Catalans?
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Bases 
constitucionals 

per a un nou model 
de societat

INTRODUCCIÓ
La finalitat de discussió d’aquest grup era començar a posar sobre 
la taula els continguts mínims que haurien de fonamentar les bases 
de la constitució d’un nou Estat català independent, en funció de 
les relacions personals i interpersonals, les relacions amb el territori 
i el medi, i les relacions amb els recursos i béns. 

Davant la impossibilitat de redactar un text constituent complet 
en el marc de la Trobada per la Unitat Popular (TUP), limitat 
temporalment, vam dividir-nos en cinc grups que van tractar 
aquests tres grans àmbits de relacions. Els acords i consensos més 
clars que es resumeixen a continuació són els que caldria incloure 
al debat actual i cada vegada més complex —i necessari— sobre 
les bases generals constitucionals del nou model d’Estat i de socie-
tat que volem. 

Es remarca la importància del protagonisme principal del poble en 
aquest procés necessàriament dialèctic, i anar per davant de les ins-
titucions i promovent el debat, discussió, aprovació i execució de 
propostes impulsades des del moviment popular organitzat arreu 
del territori català, el veritable motor de canvi.

RESUM SOBRE RELACIONS PERSONALS I  
INTERPERSONALS
Cal replantejar el concepte de ciutadania, tot incloent-hi de forma 
real la igualtat entre home i dona, i també les persones nouvingu-
des, de manera que puguem superar l’actual marc de relacions pa-
triarcals i dotar-lo de la necessària participació col·lectiva a l’hora 
de definir els diferents aspectes d’aquests dos tipus de relacions. El 
canvi de paradigma del concepte ciutadà ha de permetre abolir la 
categorització jerarquitzada de ciutadans i ciutadanes. Ens cal un 
model de societat inclusiu, més enllà de la funcionalitat diversa 
de les persones.

A través del terme i significat de ciutadania, s’introdueix la ne-
cessitat de garantir que els nous valors i drets es facin efectius. Per 
valoritzar el treball de cures, es poden col·lectivitzar aquestes 
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RESUM SOBRE RELACIONS AMB EL  
TERRITORI I EL MEDI
Ens cal replantejar el model de consum que tenim, que s’avanci 
cap al decreixement, el model econòmic i energètic de proximitat 
i la sobirania energètica i alimentària, treballats de forma integral. 
En aquest segon àmbit també es destaca la necessitat de treba-
llar-ho des de tots els nivells de l’educació. Caldria penalitzar 
fortament les despeses d’energia relacionades amb la circulació de 
productes i béns com els aliments o els mateixos recursos energè-
tics.

Garantir el dret d’accés i gestió de la terra

Així com establir els mecanismes sobre la seva propietat; és prio-
ritari per tal d’obtenir el benefici col·lectiu necessari per tenir unes 
condicions dignes, sempre de forma estrictament respectuosa amb 
el medi ambient i el món natural.

S’ha de canviar el model energètic: els recursos naturals (aigua, 
energia, boscos) han d’estar nacionalitzats. Es proposa que la titu-
laritat de les forces productives, la gestió i la distribució d’aquests 
recursos sigui pública.

I per garantir-ne una igualtat d’aprofitaments, d’acord amb el 
respecte als cicles i ecosistema naturals, s’han d’introduir nous 
criteris de funcionament, que deixin enrere el criteri mercantil i 
la necessitat de respondre a la demanda. Mesures com una gestió 
democràtica i participativa d’aquests recursos són les més consen-
suades, així com el fet d’assumir que l’ésser humà no es pot abastir 
en detriment dels recursos naturals de forma infinita. Això té uns 
costos, actualment molts d’ells ja irreversibles, que cal eliminar. 

Es valora que als Països Catalans tenim un potencial enormement 
infravalorat i molt poc treballat d’aprofitaments de recursos natu-
rals i fonts d’energia de forma respectuosa amb el medi ambient, i 
aquesta situació cal revertir-la.

tasques, redefinir el concepte de família, i apostar per la Renda 
Mínima Garantida.

En aquest concepte ampli s’hi enllaça que cal avançar en la des-
patriarcalització, lliure de violència; el canvi, obert de mires, en el 
model de família; i l’enfortiment del col·lectiu per superar la indi-
vidualització de l’actual ordre sociopolític. Tot això cal treballar-ho 
des de tots els nivells del sistema educatiu, que es percep com a 
peça clau en el procés constituent. 

És ineludible el reconeixement dels drets universals dels ciutadans, 
així com la reformulació dels drets socials actuals. Cal garantir els 
drets laborals (des del dret a vaga, fins a un salari mínim just) i la 
cobertura social, que inclou una educació i sanitat públiques, així 
com el dret a l’habitatge digne. Per tal d’assolir aquestes conques-
tes socials, cal posar de manifest i afrontar la lluita de classes i, per 
tant, d’interessos.

L’organització de les relacions a petita escala és la més eficient i la 
més directament democràtica. Per tant, cal potenciar la participa-
ció també des dels municipis. És des d’aquest marc que seria més 
senzill d’impulsar Assemblees Constituents que des dels col-
lectius locals i territorials defineixin el model d’Estat o  
bé comú.

Es defensa un estat laic en què es garanteixi el respecte absolut a 
tota diferència entre les religiositats presents de totes les cultures. 
El racisme cal combatre’l des de l’educació, i treballar-lo des del 
contacte amb la gent, de forma inclusiva: des dels diversos nivells 
educatius i fins als mitjans de comunicació, que afronti el com-
bat real per trencar esquemes regits per la societat actual, de base 
capitalista i neoliberal. 

Respecte al sistema judicial, s’advoca per un canvi radical cap el 
control intern i on prevalgui la decisió democràtica, per tal de 
superar l’herència franquista actual que porta a una justícia massa 
sovint en connivència amb la corrupció i l’statu quo establert.
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En l’objectiu final d’assolir aquests plantejaments de canvi, cal 
tenir en compte el procés progressiu de transició del sistema capi-
talista actual cap a un sistema socialment just amb el territori i el 
medi, garantint la irreversibilitat de tots els avenços a curt i mitjà 
termini cap a l’objectiu definitiu.

Pel que fa a l’ordenació del territori, cal replantejar-la amb l’objectiu 
de contribuir en l’optimització dels recursos. La desconcentració 
urbana és necessària per bastir un país més ordenat geogràficament 
i per garantir el decreixement de consum i un aprofitament més 
eficient dels recursos i implantació lògica de les infraestructures.

RESUM SOBRE RELACIONS AMB ELS  
RECURSOS I BÉNS
El model econòmic capitalista, productivista i amb l’enriquiment 
privat com a objectiu, és l’origen del problema. Reivindiquem la 
necessitat d’un sistema socioeconòmic socialista, tot entenent que 
cal treballar per accelerar el procés de transició i avanç cap a aquest 
nou model social i econòmic.

És necessari el repartiment del treball i la riquesa, per tal de tenir 
les necessitats bàsiques cobertes, i que s’estableixi la regulació 
necessària que ho garanteixi: política fiscal progressiva; assumir 
el no-pagament del deute, en tant que és il·legítim perquè no l’ha 
generat el poble. 

Amb la renda mínima garantida de forma redistributiva s’avança-
ria en la no-dependència dels mercats econòmics i financers que 
actualment regulen les nostres relacions laborals i econòmiques.  

Cal tenir en compte el blindatge del dret a vaga dels treballadors, 
actualment en perill, així com el dret a la participació efectiva a 
l’empresa dels treballadors, el dret a la protecció social i la reduc-
ció sistemàtica de la jornada laboral. Els serveis públics, inclosa la 
banca, han de ser de propietat i gestió pública directa, en la qual 
s’atorga la capacitat de decisió als treballadors i treballadores. 

Es creu necessària l’elaboració d’un full de ruta per abolir la pro-
pietat privada, que es considera l’eix principal sobre el qual gira 
tot el debat de relacions amb els recursos i els béns. Aquest fet no 
serà exempt de conflicte, però tanmateix cal abordar-lo de cara, 
que proposi la penalització de l’acumulació, per avançar cap a un 
verdader control col·lectiu. 

Es preveu la desobediència com a aspecte necessari i legítim en cas 
que els drets socials bàsics no estiguin garantits per tota la població. 
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Debat: 
«Articulació  

entre les lluites al 
carrer i la relació que 

tenen amb les  
institucions»

Introducció: Es fan unes primeres observacions i comentaris 
referits al Glossari, en les qual es proposava que el sentit d’algunes 
de les seves definicions situen els conceptes en un marc de consta-
tació de realitat i de marc institucional liberal, i el que potser seria 
més útil és definir els conceptes en funció d’allò que volem assolir. 
D’altra banda es creu que, alhora, hi ha conceptes que parteixen 
d’una definició ideal. Es fa una crítica al mateix concepte de ciuta-
dania.

Es creu també que cal aprofundir en el que entenem com a Govern 
i Poder, i que és necessari començar a reivindicar i utilitzar termes 
propis.

Bloc 1. Des del carrer al carrer
Les primeres intervencions recullen el debat al voltant d’espais 
polítics organitzats, moviments socials i partits polítics. I en aquest 
sentit s’apunta que no totes les organitzacions polítiques estan 
disposades a crear vincle ni relació amb els moviments socials i 
d’altres, en canvi, hi aposten clarament. Per això s’apunta que les 
organitzacions polítiques que poden estar en disposició de contri-
buir a l’articulació de la Unitat Popular no són totes, però que les 
que sí que hi estan cal que siguin reconegudes com a agents vàlids 
per fer-ho. Apareix també el dubte de si algunes organitzacions 
polítiques no podrien ser considerades moviments socials justa-
ment per la concepció oberta que tenen i per la voluntat d’esdeve-
nir-ne la veu i d’incorporar els seus plantejaments i reivindicacions.

Es consideren imprescindibles els canals de comunicació i inter-
canvi entre moviments i organitzacions polítiques. El coneixement 
mutu impedeix l’aïllament i afavoreix l’apoderament, alhora que 
permet establir les condicions per generar identitats col·lectives 
que vagin més enllà de la imatge corporativa. Aquestes identitats 
han de fonamentar-se en espais de confiança individual i col-
lectiva, així com de respecte. És la creació d’aquests vincles els que 
permeten després establir mecanismes de coresponsabilització i de 
coordinació. En tot cas, hi ha una clara coincidència a rebutjar el 
partidisme, el dirigisme i la voluntat d’apropiació de lluites popu-
lars per part de les organitzacions polítiques.
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La clau, doncs, sembla que pot ser plantejar-se la relació de les 
organitzacions amb els moviments de forma puntual i no per-
manent, i per tant sempre que la relació pugui suposar eina de 
transformació de la realitat en un plànol d’objectius compartits. 
Aquesta relació es dóna sempre que hi hagi reconeixement de 
legitimitat mútua i sembla que el que pot ser més interessant és no 
centrar esforços en compartimentar i insistir en línies divisòries, 
sinó veure quines són les fórmules de generositat mútua més pre-
parades per incidir socialment i política en la transformació de la 
realitat. En qualsevol cas, queda clar que cal exigir l’exclusió de la 
voluntat dirigista de les organitzacions, malgrat que es cregui que 
en necessiten i han de participar dels moviments. També s’apunta 
que el repte no és tan sols definir la relació entre organitzacions 
polítiques i moviments socials, sinó entre organitzacions i movi-
ments en sí mateixos.

En general sembla que hi ha acord en el fet que l’àmbit munici-
pal és l’idoni per la construcció de la Unitat Popular per poder-la 
articular després a d’altres nivells. Aquest nivell de relació ha de 
permetre, a més, que no se subordini tot a les necessitats de la 
representació institucional i, a més, que es trobin fórmules orga-
nitzatives que se centrin en la unitat d’acció respecte de prioritats 
estratègiques i amb l’horitzó posat en ampliar majories.

S’entén que cal la força de moviments i organitzacions en la 
construcció del contrapoder i bastir l’alternativa a nivell municipal, 
nacional i també institucional. Que les actituds i la cultura política 
que han d’acompanyar l’alternativa han de ser la humilitat, la ge-
nerositat i la voluntat de mantenir el peu al carrer en tot moment.

També s’entén que si els moviments socials veuen en les organit-
zacions polítiques amb representació els seus referents immediats, 
es pot generar una lògica clientelar que pot hipotecar el mateix 
moviment.

El repte, doncs, és construir majories àmplies i aquest fet passa 
per la necessitat de treballar amb espais que no siguin només els 
propis. El 15M es posa com exemple d’espai de lluita que va servir 
per posar en connexió gent diversa i fixar un punt d’inflexió i ober-
tura de perspectiva global, alhora que va apoderar amplis sectors 

de gent i va posar les bases per la construcció d’espais de relació 
permanents que encara perduren.

Es planteja la qüestió de com sortir de les dinàmiques de resposta, 
per tal de poder generar-ne de propositives. S’apunta que tothom 
ha d’estar disposat a compartir i cedir informació i poder. Sobre 
aquesta base és possible anar més enllà de les campanyes que s’im-
pulsen per tal de incidir o per respondre en relació a algun aspecte 
en concret, i per tal de generar espais permanents més orientats 
a la reflexió i a la generació de propostes. Això només es pot fer, 
s’apunta, si se sap com anar a parlar amb els col·lectius, si se saben 
generar projectes col·lectius que es fonamentin en les inquietuds i 
les necessitats de tothom. En tot cas, es considera que alhora que 
es mostra una clara oposició al model econòmic, polític, social i 
cultural vigent, també cal anar posant més èmfasi en les alternati-
ves. Potser es podria fer un mapa d’alternatives, que sigui comple-
mentari al mapa de lluites sobre el qual ja s’està treballant.

Es posen sobre la taula alguns instruments que generen vincles 
entre moviments socials i organitzacions polítiques: les assemblees 
pels drets socials, espais de coordinació supramunicipal, la mateixa 
Trobada per la Unitat Popular. Es destaca la importància d’es-
pais com la TUP per compartir experiències i debats per després 
portar al espais on cadascuna treballa. La TUP és una fórmula per 
explorar, per establir lligams amb un relat comú més global que el 
propi entorn. Cal una idea compartida general, com per exemple 
el «no-pagament del deute», i fer-la aterrar a les realitats concretes. 
Fer un moviment de moviments. Una bona fórmula seria que les 
TUP fossin trobades de debat i de presa de decisió dels movi-
ments socials i organitzacions polítiques rupturistes.

El poder popular el trobem en la unitat de la feina ben feta, 
vertebrant-la en els llocs on es permet l’intercanvi d’experiències, 
en actes aglutinadors (casals, ateneus, petites assemblees…). El 
contrapoder s’ha d’entendre com un teixit associatiu que treba-
lla per aconseguir una vida quotidiana al marge de la institució i 
del mercat. Poder popular al marge del poder polític i econòmic. 
Quines eines podem crear per enfortir-lo i estendre’l? Assemble-
es locals, cooperatives de consum, cooperatives laborals… Repte: 
marcar agenda pròpia dels moviments socials.
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Tot un seguit de preguntes es desprenen del debat: Què fem 
amb els municipis on no hi ha moviments socials ni lluites? Com 
despertem la consciència de la gent que encara no està mobilit-
zada? Hem d’aconseguir arribar a la majoria del poble treballador 
per crear poder popular, com creem estructures per mobilitzar i 
vincular la gent que fins ara no hem estat capaços de mobilitzar? 
Ara mateix no ho tenim.

Diverses intervencions apunten al llenguatge que utilitzem des 
de les lluites i des de les organitzacions com un possible obstacle, 
com un element que sovint contribueix a eixamplar la distància 
entre activistes i gent. S’assenyala que l’ús del llenguatge és dinà-
mic, i que sovint paraules com anticapitalisme, que fa uns anys 
estaven clarament estigmatitzades, ara són relativament normals. 
En qualsevol cas, no es tracta tant de convèncer la gent, sinó de 
comunicar-nos-hi. És així com millor podem detectar quins són 
els problemes reals de la gent, de quina forma els viuen i com s’hi 
refereixen.

S’apunta que una de les majors dificultats és trencar l’apatia de 
la gent i les maneres de fer individualistes, tan arrelades, per anar 
més enllà i anar generant maneres de fer i d’entendre la realitat 
més col·lectives. Potser a vegades oblidem com a militants i com a 
activistes que nosaltres també som gent del carrer i que no hem de 
separar la nostra militància i el nostre activisme de la nostra vida 
quotidiana; alhora, quan parlem com a militants i com a activistes, 
sovint ens queixem per l’excés de feina, l’esgotament i el crematori 
que suposa, quan també caldria posar en valor els beneficis i l’enri-
quiment profund que ens dóna el treball col·lectiu.

Bloc 2. El carrer i les institucions
S’indica que les esquerres parlamentàries han traït els seus objec-
tius inicials per l’assimilació a la qual els ha relegat la mateixa ins-
titució. Aquest ha de ser el punt de partida per qüestionar també el 
model de representativitat existent. En aquest sentit, actualment, 
el que cal és prioritzar la organització pròpia i la mobilització al 
carrer. Seguint aquest mateix fil, es creu que els moviments socials 
sovint no volen tenir res a veure amb la institució i les seves políti-

ques perquè situen el problema en la institució en si mateixa.
Carrer i institucions tenen ritmes i dinàmiques clarament dife-
renciades. Aquesta diferenciació de ritmes també es dóna entre els 
moviments populars i les organitzacions polítiques i sindicals. Es 
planteja l’interrogant sobre com adequar les dinàmiques militants 
a l’interior de les institucions. Com aconseguir que la institució no 
ens mengi i sigui possible continuar treballant des de la perspecti-
va del moviment popular? Es reconeix com un problema recurrent 
que siguin les institucions les que marquin l’agenda dels movi-
ments populars i les organitzacions polítiques.

La clau podria estar en el fet que, mentre la institució intenta 
establir lligams amb moviments socials amb la intenció de con-
trolar-los o cooptar-los, les organitzacions polítiques haurien de 
treballar per fer exactament el contrari: utilitzar les institucions per 
estendre la mà realment a aquests moviments, facilitar-ne l’auto-
nomia, eixamplar-la, potenciar l’autoorganització popular, crear 
espais de trobada amb veïnats, exigir a la institució que doni suport 
a xarxes de suport mutu, a mercats de intercanvi, al lloguer social, 
etc. En tot cas, hi ha un ampli acord en concebre els interessos de 
les institucions i els dels moviments populars com a contraposats: 
la lluita dins la institució ha de ser una eina no per canviar la insti-
tució o perquè la institució faci cas de les reivindicacions populars, 
sinó per construir, des del carrer, una nova societat.

Es creu que la via institucional deixa de ser útil fins al moment que 
hi hagi capacitat d’articular àmplies majories i per tant convertir la 
institució en un instrument al servei dels interessos d’aquesta ma-
teixa majoria. Mentrestant, es creu que l’objectiu ha de ser buidar 
el poder dels electes per transferir-lo al conjunt de la població, que 
és qui ha de ser el veritable ostentador de la representació pròpia. 
El codi ètic i el control democràtic elaborat per la candidatura 
CUP-AE, ha de ser irrenunciable en qualsevol candidatura del 
futur. El mecanisme de control de les Assemblees Obertes per 
rendir comptes han de ser decisòries i amb la participació de tots 
els moviments socials que hi hagi en el municipi concret.

L’única cosa en la qual es creu és que la presència a la institució és 
útil és per transferir informació, recursos econòmics, instruments i 
eines als moviments socials. A més, també es troba positiu utilitzar 
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les aparicions públiques dels seus representants per generar consci-
ència i esperit crític. En qualsevol cas, s’insisteix en la participació 
permanentment crítica a la institució per tal de no alinear-se al 
costat de les esquerres que l’han utilitzat per trair els principis.

També s’apunta al moviment obrer com un espai on també es 
planteja la dificultat de combinar els espais autònoms d’autoor-
ganització obrera amb els espais representatius o institucionals, 
que es consideren com a instruments de cooptació de la lluita. En 
general es consideren potencialment útils i necessàries les organit-
zacions polítiques i les sindicals, però aquestes han de ser genero-
ses, permeables a l’autoorganització autònoma, perquè no puguin 
ser arraconades o cooptades per les institucions.

Té lloc un debat sobre si cal anar a les institucions per canviar-les 
o per fer-ne de noves en el qual s’apunten diferents elements que 
es considera que haurien de condicionar un plantejament de lluita 
institucional des de la perspectiva del moviment popular:

• En primer lloc, que la participació institucional només pot 
ser útil en la mesura en què permet reforçar els instruments 
del poder popular.

• En segon lloc, que les organitzacions que practiquen la lluita 
institucional no són ni poden ser en si mateixes el subjecte de 
la Unitat Popular, sinó eines de la Unitat Popular en el front 
institucional.

• En tercer i darrer lloc, cal tenir clar si l’objectiu és democra-
titzar les institucions i així democratitzar el poder o, per con-
tra, generar unes institucions noves. Des d’aquesta perspectiva, 
s’apunta a la necessitat de revisar i actualitzar les aportacions 
del municipalisme llibertari.

Malgrat que hi ha un ampli acord sobre el fet que és a les institu-
cions municipals des d’on és prioritari dedicar esforços de cara a la 
vertebració de la Unitat Popular, cal veure fins a quin punt avui els 
ajuntaments poden ser instruments útils per avançar en la lluita. 
Avui, més que mai, les institucions, i també els ajuntaments, són 
instruments cada vegada més al servei de la banca i menys a l’abast 

de les majories. En tot cas, l’obtenció de bons resultats electorals 
no pot ser l’objectiu, sinó el resultat de l’organització de les lluites, 
de l’autoorganització popular.

Es coincideix en la necessitat de generar espais de trobada entre 
l’esquerra independentista i anticapitalista, les organitzacions de 
lluita institucional i també els moviments populars. Els ritmes són 
diferents, però hi ha d’haver una coresponsabilitat i una bidirecci-
onalitat en aquesta relació: tant des dels moviments populars cap a 
la lluita institucional, com a la inversa. En tot cas, cal que les orga-
nitzacions polítiques comparteixin amb els moviments populars el 
seu coneixement sobre les institucions, cosa que podria facilitar un 
millor intercanvi de propostes i, com a conseqüència, que les lluites 
puguin fer sentir millor la seva veu dins de les institucions.

El poder popular, es conclou, ha de ser l’aspecte central més enllà 
de les institucions. La fortalesa d’aquest poder popular serà l’ele-
ment decisiu que faci que les institucions actuals caiguin pel seu 
propi pes; el poder popular ha de ser alhora suficientment fort per 
esdevenir un poder destituent i, alhora, un poder constituent. Hem 
de marcar agenda pròpia i crear espais de contrapoder. Cal crear 
noves institucions polítiques comunes.
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