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Aquestes eleccions no seran unes eleccions qualsevol. El proper
27S no s’escollirà un govern autonòmic, sinó que es decidirà si
el poble de Catalunya vol la independència i, consegüentment,
iniciar un procés constituent per decidir com ha de ser el país
que hem de construir entre tots i totes.
Per això, la CUP-Crida Constituent ha elaborat un programa
plebiscitari que dibuixa els passos que caldrà fer per arribar
fins aquí: ruptura amb l’Estat espanyol, ruptura amb els dictats de la UE i la Troica, l’inici d’un procés constituent popular
i participatiu i la posada en funcionament d’un pla d’emergència social que aturi la misèria provocada per les mesures
d’austeritat.
La CUP-Crida Constituent, però, també ha elaborat un programa polític que fa explícit com volem que sigui la República
Catalana i Popular que construirem entre totes. Una república
que treballi per la construcció nacional dels Països Catalans,
per a una societat justa, que acabi amb un capitalisme que genera misèria i que s’enfronti amb el patriarcat que imposa desigualtats. Un programa per assolir el control popular de totes
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INTRODUCCIÓ
UN PROGRAMA PER LA PLENA SOBIRANIA
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les sobiranies, és a dir, no estar sotmesos a cap altre poder que
no sigui la veu del poble per decidir sobre tot el que ens afecta:
política, energia, alimentació, urbanisme, sanitat, educació,
etcètera.
Una república on el socialisme, el feminisme, l’ecologisme,
l’anticapitalisme, la radicalitat democràtica i la lluita contra la
corrupció siguin els elements bàsics d’acord amb el model que
la CUP-Crida Constituent proposa per al nou país que hem de
construir a partir d’un procés constituent obert a la participació de totes les persones que viuen a casa nostra, sigui quina
sigui la seva condició social, la seva llengua o el seu lloc d’origen. Una república de totes i per a totes les persones.
Un programa polític resultat d’un ampli procés participatiu de base, elaborat a través dels Grups de Treball de la CUP,
oberts a la participació de totes aquelles persones interessades
en temes sectorials, siguin o no militants de la CUP; del Programa marc de 10 punts aprovats per les primeres Assemblees
Obertes de l’espai «Per la Ruptura»; del Programa marc per a
les eleccions municipals del passat mes de maig, i de la jornada de treball duta a terme el passat 29 d’agost a Cornellà de
Llobregat.
Un programa, en definitiva, per garantir la plena sobirania
del poble català, des de baix cap a l’esquerra i des de l’esquerra
cap a la llibertat.
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1. Independència total. Sobirania política, econòmica,
energètica, alimentària, en salut i en educació.
2. Som Països Catalans. Construïm la República Catalana popular. Ruptura amb l’Estat espanyol per fer possible la independència, dur a terme la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) i un procés constituent democràtic i popular.
3. No pagarem el seu deute. Ruptura amb la Troica per
atendre les necessitats de les persones. Desobeïm la
Unió Europea i trenquem amb l’euro.
4. Els serveis públics, ni tocar-los. Economia social, sostenible, que aturi el TTIP, reverteixi les privatitzacions, garanteixi salaris i pensions, i recuperi la propietat, la provisió i la gestió 100% pública i democràtica dels sectors
estratègics de l’economia. Prou privatitzacions, favors i
clientelismes. Prioritzem la inversió en drets socials.
5. República Catalana decididament igualitària i feminista.
Amb plens drets per a les persones immigrants, feminista, amb l’avortament lliure i gratuït, que aturi la violència
contra les dones, reconegui el treball de cures i apliqui
polítiques feministes i d’alliberament LGTBI.
6. Terra, aigua i energia, patrimoni del poble. Ecologisme
actiu. Els recursos imprescindibles han d’estar al servei
de les persones, gestionats de forma sostenible i no en
mans de l’especulació.
7. Alimentació sana per a tothom. Agricultura ecològica i
pagesa, sense transgènics, ni productes químics de síntesi. Volem un sector primari al servei de la gent. Superem la Política Agrària Comunitària i frenem la globalització alimentària.
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8. Repartim els treballs i la riquesa. 2 milions de pobres,
1 milió d’aturats, 200 mil desnonaments. I qui més té,
menys impostos paga. Capgirem-ho!
9. Lliures de corrupció: radicalitat democràtica. Llums i taquígrafs. La corrupció no és del sistema, ha estat el sistema. Cal reconeixement, reparació i garanties de cap més
repetició.
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Des de baix a l’esquerra, cap a la llibertat
Des de la llibertat, cap a la unitat popular
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independència | justícia social | procés constituent

PER LA CONSTRUCCIÓ NACIONAL

Forçarem la ruptura amb els estats espanyol i francès a través
de l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble català i
apostarem per una República Catalana que abraci el conjunt
del territori nacional, de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar.
Apostarem per un procés constituent que integri els diferents
territoris dels Països Catalans, on el poble esdevingui el protagonista, i que estableixi les bases d’una república basada en
els principis de la confederació, socialisme, feminisme i democràcia directa, activa, participativa i inclusiva. Cal la ruptura immediata amb el marc jurídic i polític de l’Estat espanyol
mitjançant una Declaració Unilateral d’Independència (DUI),
que ha de ser la primera acció del nou Parlament. Aquesta DUI
suposarà la nostra desconnexió amb les lleis de la Constitució espanyola de 1978 i del règim monàrquic hereu del franquisme.
Més enllà de la supervivència del català i d’una cultura perpètuament dinàmica i transformadora –com ho són totes les
cultures, d’acord amb la multiplicitat de realitats socials canviants que s’hi reflecteixen–, la CUP - Crida Constituent defensa
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INDEPENDÈNCIA NACIONAL PER ALS
PAÏSOS CATALANS
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que només conjuntament amb la consecució de l’emancipació
social serà possible reeixir en el procés per construir la independència nacional.
L’arbitrària diferenciació entre alliberament social i nacional
ha de deixar pas a la comprensió que el dret a l’autodeterminació per realitzar la independència política, econòmica i cultural dels Països Catalans no es pot dur a terme d’una manera
plena sense la superació del model capitalista i patriarcal de
relacions socials. Es tracta de dos processos inseparables l’un
de l’altre.
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En l’actual context de crisi nacional i econòmica, la manca
de capacitat i voluntat de la classe política per donar respostes als conflictes oberts en el conjunt dels Països Catalans en
general i també en els municipis ha confirmat el discurs de
l’esquerra anticapitalista i independentista que ha defensat
durant molts anys que les actuals estructures de l’Estat
espanyol, hereves de la dictadura franquista, estan expressament dissenyades per impedir qualsevol iniciativa política
que posi en qüestió els pilars del règim i el model econòmic i
polític sorgit del 78. La negació del dret a l’autodeterminació i
la incapacitat de la classe política governant per donar respostes efectives per resoldre l’actual crisi social han fet entrar en
crisi, no només les estructures de l’estat, sinó que també ha
posat en qüestió el model institucional vigent i la partitocràcia, especialment en els partits que l’han mantingut i que el
van dissenyar durant la transició.
El model institucional actual (monarquia constitucional),
que es caracteritza per oferir pocs espais de participació –
més enllà de les eleccions cada quatre anys–, ha generat una
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UNA REPÚBLICA DELS PAÏSOS CATALANS
BASADA EN EL PRINCIPI FEDERATIU I
MUNICIPALISTA.
PROCÉS CONSTITUENT, PODER POPULAR I
DEMOCRÀCIA DIRECTA
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cultura política que els partits defensors del sistema traslladen gairebé calcada als diferents espais administratius. Avui,
aquesta tradició política està sent superada pel conjunt de la
població que demanda ofertes polítiques i institucions molt
més permeables per a la iniciativa popular, tal com demostren
les nombroses iniciatives que entitats i plataformes engeguen
per incidir directament en la defensa dels drets socials o per
demanar mecanismes útils de participació que donin sortides
a les demandes socials i nacionals. Representa l’eclosió d’un
nou paradigma que reclama la plena sobirania en la presa de
decisions col·lectives, en contraposició a un model on les decisions es traslladen cap a centres llunyans i no democràtics
de poder. Els centres de decisió reals (les instàncies econòmiques) es troben fora de l’àmbit polític i el condicionen perquè
aquest darrer només compleixi les seves atribucions formals
i utilitzi els aparells de l’estat per garantir i afavorir els seus
interessos. Així es consolida en el nostre entorn la cultura de
la ‘democràcia delegada’ que basa la seva pràctica a reduir els
nostres drets polítics en la tria d’uns representants escollits en
les diferents eleccions cada quatre anys.
La CUP - Crida Constituent obrirà un procés constituent de
base i participació popular, de caràcter unilateral, és a dir, que
no depengui d’altres processos constituents que eventualment
puguin encetar-se a l’Estat espanyol, i que hauria d’assentar
les bases de la República Catalana, incloent la seva relació amb
els altres pobles de l’Estat espanyol i amb la resta de pobles del
món.
Des de la CUP - Crida Constituent entenem la participació
de les classes populars com l’embrió d’un nou model democràtic, econòmic i social que permeti revertir l’actual presa de
decisions per consolidar un model de baix a dalt. Cal treballar per oferir al conjunt de les classes populars eines que els
permetin participar directament del seu entorn social i de les
decisions polítiques que els afecten directament, mitjançant
assemblees populars territorials o sectorials. Amb la voluntat
d’executar un procés d’aprofundiment democràtic activarem
propostes i mesures correctores de l’actual sistema de delegació partitocràtic. Sabem que no és una tasca senzilla, que és
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una aposta en què els resultats no sorgiran immediatament,
però que és necessària per transformar i democratitzar el sistema. A causa de l’ambició de poder de la classe política que
durant molts anys ha deixat la població al marge de les decisions i de la responsabilitat que els pertoca, urgeix iniciar un
procés pedagògic i insistent per acostar-nos a una democràcia
real, amb l’aproximació de la presa de decisions a la població.
La CUP - Crida Constituent es compromet a impulsar l’Assemblea Municipalista dels Països Catalans. Aquesta ha d’anar
més enllà d’una assemblea de regidores i regidors dels Països
Catalans i hauria de recollir i aglutinar tots aquells espais que
realitzen un treball municipal en clau rupturista, ja sigui des
de les institucions o, sobretot, des dels seus teixits polítics,
econòmics i culturals, i amb la finalitat d’impulsar iniciatives
que vagin en la direcció de construir alternatives concretes i
de futur al capitalisme en els àmbits socioeconòmic, cultural
i polític. Des d’aquesta perspectiva municipalista articularem
una nova legalitat i legitimitat popular per bastir noves institucions polítiques radicalment democràtiques a fi d’evitar la
regeneració de les institucions polítiques del règim liberal
burgès.
Impulsarem propostes orientades a:
1. Afavorir i potenciar els mecanismes de democràcia directa.
2. Potenciar l’organització col·lectiva, la corresponsabilitat
de la població i la màxima transparència en la gestió.
3. Iniciar processos reals de descentralització administrativa, política i de recursos per apropar les decisions a la població i possibilitar la seva participació de forma efectiva.
4. Potenciar i posar en marxa criteris per a una administració transparent, desburocratitzada, àgil i eficaç, que
abandoni completament el neoliberalisme, l’especulació
i la privatització, orientada als serveis públics, desvinculada dels interessos clientelars i de les elits.
La CUP - Crida Constituent fomentarà i facilitarà la creació
dels mecanismes que permetin generar un procés constituent
per establir les institucions polítiques comunes que siguin
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útils i efectives per a l’exercici del govern per part de la societat
catalana. Garantirem no només l’exercici dels drets democràtics formals, sinó que treballarem per l’establiment dels mecanismes que permetin la construcció d’una societat plenament
democràtica a partir de l’exercici de la democràcia real, popular, horitzontal, participativa, directa, activa i inclusiva.
Des de la CUP - Crida Constituent defensem que l’evolució
de tota societat plenament democràtica és el socialisme. Per
aquest motiu, volem construir aquesta societat on el poble ha
d’exercir totalment l’acció de governar mitjançant els mecanismes de poder popular i control públic efectiu. La democràcia només pot existir si es desenvolupen unes polítiques públiques al servei dels interessos de la majoria, de les classes
populars. Promourem unes polítiques públiques que serveixin, doncs, per eliminar les desigualtats socials, els privilegis i
les exclusions. La democràcia socialista que defensem vol anar
més enllà del sistema representatiu actual. Per aquest motiu,
promourem, entre altres mesures, l’obligatorietat de convocar
referèndums per aprovar totes aquelles lleis que afectin qüestions i àmbits d’interès general.
Des de la CUP - Crida Constituent defensem que els càrrecs
electes són delegats del poble i que, per això, han de retre-li
comptes de les seves actuacions al llarg i al final del seu mandat. Aquest és el motiu pel qual impulsarem la creació de la
Iniciativa Popular Revocatòria que permeti al poble revocar
aquelles i aquells càrrecs electes que no compleixin el mandat
popular. Proposarem una llei electoral adequada a les necessitats i realitats del país. Defensarem que aquelles persones
majors de 16 anys que estiguin empadronades en totes les poblacions catalanes, així com totes i tots els catalans residents
fora de territori nacional, gaudeixin de tots els drets polítics,
tal com es va establir a les consultes populars sobre la independència i a la consulta del 9 de novembre de 2014.

La CUP - Crida Constituent rebutja formar part de la Unió Europea, l’Euro, l’OTAN i l’Euroexèrcit. Promourem el tancament
de totes les bases militars i la construcció d’una societat que
potenciï la cultura de la pau, la cooperació i la solidaritat internacionalista. Combatrem el feixisme, el racisme i la xenofòbia. Treballarem per enfortir la cooperació amb aquells pobles
que lluiten per la seva dignitat i independència, especialment
aquells processos que plantegin alternatives socials i econòmiques diferents de les polítiques imperialistes. Sense oblidar
lluites justes i emancipadores d’arreu, mirarem d’establir com
a prioritaris de la nostra solidaritat internacionalista, a causa
del component històric, estratègic i d’arrelament a casa nostra, els següents països: Veneçuela, Cuba i països de l’ALBA,
Colòmbia, Sàhara, Palestina, Kurdistan i Euskal Herria.
No reconeixem l’actual Unió Europea, que només serveix
per garantir els privilegis del capital i que no representa els interessos de les classes populars europees. Treballarem per un
marc de relacions euromediterrànies de pobles lliures. Establirem campanyes informatives i de rigor sobre els greus efec-

PROGRAMA POLÍTIC | CUP - CRIDA CONSTITUNENT

RUPTURA AMB LA TROICA. PER L’EUROPA
I LA MEDITERRÀNIA SOLIDÀRIES DELS
POBLES LLIURES I INTERNACIONALISTES.
PER A UNA SOCIETAT DESMILITARITZADA,
SOLIDÀRIA I OBERTA AL MÓN:
NI UE, NI EURO, NI OTAN, NI TTIP
NI EUROEXÈRCIT
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tes de la UE a casa nostra (MAT, CIES, Crisi, negació de drets
socials, laborals i econòmics bàsics, pagament del deute).
Vincularem la lluita contra l’Acord Transatlàntic sobre Comerç i Inversió entre EEUU i la UE (TTIP) a la lluita contra el
sistema. Enfortirem la lluita contra el model imperial transatlàntic, el model que pretén enfrontar les classes treballadores
dels diferents blocs econòmics dominants del món i que constitueix un atac a la democràcia i a la sobirania dels pobles a
causa de l’obertura definitiva dels serveis a la inversió privada,
la qual cosa té gravíssimes conseqüències en la sanitat pública, les energies, la sobirania alimentària, el medi ambient i els
pocs controls existents sobre els serveis financers. El TTIP és
un atemptat contra la sobirania dels pobles (i també dels estats) i contra la sobirania econòmica i popular, ja que aquest
acord marcarà quines polítiques públiques es podran fer o no.
Donarem suport a polítiques de cooperació i solidaritat sempre que aquestes vagin encaminades –cap a casa nostra– a denunciar les injustes polítiques econòmiques, socials i nacionals
d’aquests pobles d’origen i a enfortir el moviment popular que
des d’aquests països combat aquestes mateixes injustícies.
Establirem processos participatius reals i vinculants entre
institucions, consells de solidaritat, ONG’s, moviments socials, etc., per tal de definir les estratègies dels països i sectors
prioritaris en matèria de cooperació i solidaritat.
Potenciarem la sensibilització i l’educació per la solidaritat
a les escoles, universitats i centres de treball, especialment els
que depenen del sector públic. Impulsarem processos d’agermanament entre institucions. Enfortirem els vincles d’enllaç
entre els diferents actors, i establirem una cooperació horitzontal entre iguals i sense intermediaris.
Impulsarem les campanyes de boicot que, des del moviment
popular i de solidaritat, es duen a terme contra les empreses
transnacionals (ETN) i els estats que violen els drets humans.
Exigirem el compliment de clàusules democràtiques i de transparència en les relacions comercials.
Treballarem per l’abolició del deute extern i en la reivindicació del deute ecològic, social i històric del nord respecte al sud.
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Impulsarem auditories sobre el deute que siguin reconegudes
per la comunitat internacional, i integrarem aquesta reivindicació en les campanyes contra el pagament del deute imposat
per la Troica a casa nostra.
Treballarem per la desmilitarització, la desnuclearització i
la protecció mediambiental del Mediterrani, tot entenent que
aquest pot ser un marc geoestratègic i geogràfic en el qual ens
hem de centrar, i establirem relacions de solidaritat amb pobles de la riba sud i nord de la Mediterrània.
Promourem la desvinculació i el trencament del moviment
de solidaritat i cooperació amb l’empresa privada.
Denunciarem la vulneració dels drets humans que pateixen
les dones a nivell internacional des d’una visió feminista i internacionalista.
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El català i l’occità, llengües oficials i de cohesió social, en una societat
multilingüe que fomenta el plurilingüisme dels ciutadans.
El model lingüístic dels Països Catalans que des de la CUP Crida Constituent propugnem s’ha de bastir en un nou context
sociolingüístic i sociocultural, en el qual, a més del català l’occità, el castellà i el francès, hi convisquin moltes altres llengües.
En primer lloc, apostem clarament perquè el català i l’occità,
les llengües pròpies i històriques d’aquestes terres, siguin les
llengües de cohesió social, les llengües comunes de les persones que convivim en aquest territori i, per justícia –com fan
tots els estats que volen garantir la continuïtat històrica de la
seva llengua–, les llengües oficials. Aquests arguments són
també vàlids per al castellà que es parla en zones castellanoparlants del País Valencià.
Aquesta oficialitat del català i de l’occità no impedeix, però,
que considerem que, en els Països Catalans, un dels objectius com a país consisteixi a treballar pel plurilingüisme. Per
aquest motiu, haurem de tenir en consideració el castellà i el
francès –en aquells territoris on sigui present–, com una de les
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PEL CATALÀ COM A LLENGUA COMUNA I
PREFERENT ARREU DELS PAÏSOS CATALANS
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realitats lingüístiques del nostre país. En aquest sentit, impulsarem un debat social sobre quin haurà de ser l’estatus jurídic
del francès i el castellà en els diferents territoris dels Països
Catalans. De la mateixa manera, les llengües procedents de
l’anomenada nova immigració hauran de tenir un espai en la
nostra societat (ensenyament, mitjans de comunicació, etc.).
Des de la CUP - Crida Constituent valorem la diversitat lingüística com una riquesa inherent a tota la societat i no pas com
un problema. Aquest ha de ser un dels arguments que, com a
societat, hem de saber explicar, practicar i difondre. És una de
les aportacions que les i els catalans podem fer a un món que
massa vegades tendeix a la grisor de la uniformització.
Per tal de fer possible aquest model de gestió de les llengües
al nostre país, la CUP - Crida Constituent es compromet a promoure la llengua catalana (i l’occitana a l’Aran) com l’eina que
faciliti la cohesió social; a potenciï pautes d’ús lingüístic favorables al català i l’occità; faciliti la transmissió de les llengües
històriques del país, tant a les persones que les tenen com a primera llengua, com a les que les tenen com a segona, tercera o
quarta; treballi socialment amb la màxima fermesa per superar
els guetos lingüístics, l’existència dels quals respon a la lògica
de la desigualtat social allà on la gent empobrida d’altres cultures s’agrupa d’una manera homogènia; garanteixi un òptim coneixement del castellà i francès, llengües d’ús de moltes i molts
catalans; asseguri també el coneixement de, com a mínim, una
llengua internacional; dugui a terme polítiques de manteniment
actiu de les llengües de les persones nouvingudes; i, afavoreixi
una educació intercultural que ens permeti valorar allò que ens
aporta la gent d’altres cultures i d’altres llengües.
En tot cas, més enllà d’un idioma concret, la CUP - Crida
Constituent entén la llengua com l’element clau que permet
a les persones accedir críticament a la informació i al coneixement, ja que la competència lingüística és a la base de tots els
aprenentatges.
Finalment, volem recordar que, en qualsevol cas, garantirem
que el nostre espai social serà rigorosament respectuós amb
els drets lingüístics de totes les persones que viuen a la nostra
societat.

PER UN NOU MODEL SOCIAL, ECONÒMIC I
CULTURAL

Des de la CUP - Crida Constituent volem que el centre de l’economia siguin les necessitats humanes i l’entorn que possibilita la vida. Per això, volem posar les bases d’un model de
relacions econòmiques que vehiculi les necessitats de producció, consum i distribució de la societat, tot donant prioritat a
l’ocupació per damunt del benefici. El progrés econòmic ha
d’estar relacionat amb l’equitat, la participació, la sostenibilitat ambiental i la cooperació. Les organitzacions de caràcter
econòmic no es poden basar en l’afany de lucre, sinó en el bé
comú i compartit i en el desenvolupament col·lectiu, comunitari i personal.
Per això, des de la CUP - Crida Constituent treballarem per:
1. Situar al centre de l’economia les necessitats humanes
i l’entorn que possibilita la vida. De la mateixa manera,
portarem a terme accions que permetin el reconeixement
social del treball domèstic i la cura.
2. Treballar pel desenvolupament d’una economia planificada i solidària mitjançant el principi federatiu, la democràcia directa i el control popular, amb l’objectiu de
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UNA ECONOMIA AL SERVEI DEL POBLE.
ATUREM LES RETALLADES, REVERTIM
LES PRIVATITZACIONS I RECUPEREM
LA PROPIETAT I LA GESTIÓ PÚBLICA
I DEMOCRÀTICA DELS SECTORS
ESTRATÈGICS DE L’ECONOMIA
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satisfer les necessitats del poble i els drets i interessos de
la classe treballadora.
3. Apostar per revitalitzar aquells sectors econòmics públics i de propietat col·lectiva, incloent-hi com una de les
polítiques econòmiques bàsiques l’impuls d’uns serveis
públics d’ampli abast i promovent la col·lectivització de
la propietat privada.
4. Promoure propostes estratègiques de refiscalització
d’empreses i capital, reversió de les externalitzacions i les
subcontractacions, identificació i reponsabilització de
les empreses matrius industrials, recuperació accelerada de les rendes del treball; unes propostes estratègiques
que permetin suspendre les privatitzacions encobertes
sota la política de l’austeritat i les tisorades ordenades
per la UE, i aprovades pel conjunt dels governs catalans i
espanyols. Treballarem per recuperar i ampliar la gestió
directa i pública del conjunt dels serveis públics.
5. Apostar pel cooperativisme com a forma d’economia social al servei dels interessos de les classes populars. Es
fonamentarà en l’autogestió agrupada, federada (fins a
permetre la planificació) i combinada, sector a sector,
de les pròpies treballadores que produeixen, de les que
consumeixen aquella producció i de les afectades per
la petjada ecològica de la mateixa producció. L’autoorganització laboral i sindical, des de baix i combativa de
les treballadores i els corresponents consells populars
econòmics i ecològics, serà una eina indispensable. En
la mesura que siguin mesures transitòries que reforcin
el procés de democratització i control popular indispensables per a la col·lectivització, impulsarem el cooperativisme i altres formes d’economia social que demostrin
estar al servei dels interessos de les classes populars.
Propugnarem que les concessions i contractacions que
s’atorguin des de les administracions públiques s’atorguin prioritàriament a cooperatives o altres proveïdors
compromesos amb aquest model sense cedir mai a l’externalització de serveis públics i seguint, sota comprovació, un rigorós barem del bé comú.
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6. Fomentar una estratègia de reconversió productiva i de
decreixement centrat sobretot en els consums de les classes dominants i les produccions contaminants; i reforçar
l’economia ecològica i de servei públic universal com a
base d’un nou cicle que permeti garantir les necessitats
bàsiques sense hipotecar el futur del planeta.
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LA CUP - CRIDA CONSTITUENT LLUITARÀ PER
ESTABLIR ELS MECANISMES LEGALS, POLÍTICS
I SOCIALS QUE PERMETIN DUR A TERME LES
MESURES SEGÜENTS:

Cap dels territoris que configuren els Països Catalans compta
amb una estructura administrativa sobirana que permeti regular de forma autònoma el sistema financer del país. Per tant,
s’hauria d’elaborar un discurs i una praxi política que vagi més
enllà de la denúncia del sistema financer actual i que comenci a bastir una alternativa. S’hauria de posar l’èmfasi en el fet
que qualsevol sistema financer ha d’estar subjecte al control
democràtic de la població i respondre a les necessitats del país
i de les persones.
Durant els anys de crisi la banca cooperativa ha guanyat desenes de milers de nous i noves sòcies i ha augmentat la seva
participació en el mercat del crèdit. La incipient banca ètica
i cooperativa està experimentant un creixement exponencial.
Davant d’aquesta situació la CUP - Crida Constituent:
1. Promourem la nacionalització d’aquelles entitats financeres sustentades pel capital públic. Les entitats nacionalitzades i/o intervingudes seran de propietat pública i
estaran gestionades democràticament.

PROGRAMA POLÍTIC | CUP - CRIDA CONSTITUNENT

NACIONALITZACIÓ DE LA BANCA, PER
CREAR UNA BANCA PÚBLICA AL SERVEI DE
LA SOCIETAT
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2. Propugnarem la intervenció dels consells d’administració de totes aquelles entitats financeres que hagin rebut,
d’una manera o una altra, diners públics, amb l’objectiu
de facilitar el crèdit a l’economia productiva i a les unitats familiars.
3. Insistirem en la creació d’un banc públic català que sigui
un agent actiu en la canalització de l’estalvi i el crèdit i perquè sigui un instrument cabdal per al necessari finançament municipal.
4. Fomentarem les finances ètiques i l’activació de l’estalvi
per garantir i dinamitzar l’accés al crèdit de l’economia
productiva. En aquest sentit, fixarem l’obligació que totes les administracions catalanes dipositin part dels seus
fons en entitats de finances ètiques.
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L’expansió de l’economia capitalista i el seu refinançament (i
crisi) en l’economia mundial ha tingut un efecte devastador
per al medi ambient i per a la classe treballadora a escala planetària. I en les classes populars dels Països Catalans s’ha traduït en: depauperació mediambiental extrema, canvi climàtic,
extincions, etc.; polítiques d’austeritat, retallades socials, privatitzacions de serveis públics i béns col·lectius, atur massiu
estructural, deteriorament de les condicions laborals i salarials, entre molts d’altres. La majoria de la població es troba ara
en una situació pitjor en comparació amb l’anterior cicle econòmic en què el capital i la burgesia van aconseguir crear les
condicions per desmantellar els avenços històrics de la classe
treballadora mitjançant el neoliberalisme i l’endeutament. Als
PPCC, seguint la trajectòria espanyola –i en bona part occidental–, s’ha caracteritzat per un augment desmesurat del deute
privat (a través del crèdit) i en el foment especulatiu del sector
de la construcció i el turisme. Al sector secundari es va patir
un remarcable retrocés deslocalitzat desregulat, i reestructurat en subcontractacions que dissimulen una creixent concen-
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SOBIRANIA ECONÒMICA I NO PAGAMENT
DEL DEUTE
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tració i precaritzen en extrem les treballadores. El creixement
del sector terciari s’ha fet sobre les mateixes bases i, malgrat
el seu pes, no ha arribat a abastar la massiva desocupació resultant de la combinació de deslocalització i de renovació del
capital fix del sector secundari; presenta, doncs, una fragilitat
i temporalitat lligades a l’especulació turística. La continuada industrialització i concentració del sector primari, especialment l’agrícola, ha seguit buidant el territori i sotmetent-lo
cada cop més als interessos de l’agroindústria. Com a la resta
dels països industrialitzats, l’increment de la composició del
capital (l’aplicació de l’automatització i la computerització a la
producció) han comportat un gran salt de la productivitat que,
en comptes d’alliberar de temps de treball la població, es fa
servir per mantenir un atur estructural immens, que dualitza i
pressiona la classe treballadora, la qual cosa fa inevitable, com
en el passat, la reducció de la jornada laboral i el repartiment
del treball cap a les 30 hores, com a mínim.
Des de la perspectiva econòmica, ens trobem en un moment
en el qual les classes populars han de desenvolupar dues tasques fonamentals: desmantellar l’envestida neoliberal i de
l’endeutament (i les seves conseqüències) i començar a bastir
un nou model econòmic. Aquest nou model ha de posar les
persones, les classes populars i la classe treballadora en particular i el medi ambient en general, en el centre de qualsevol
política i ha de potenciar el “bé comú” per sobre del “bé individual”. S’ha d’apostar per un model on l’economia estigui
planificada segons les necessitats de la societat, la propietat
dels recursos productius sigui col·lectiva i es garanteixi la participació ciutadana en la presa de decisions de caràcter econòmic. La producció ha d’anar encaminada a garantir un nivell
de vida satisfactori a la població (col·lectivament i individual) i
a assegurar-ne una distribució equitativa.
DEUTE

26

El deute és una de les principals formes de depauperar la
classe treballadora i d’espoliar nacions senceres en benefici
del capital. Combinat amb les polítiques d’austeritat i amb la
sistemàtica desfiscalització de les classes dominants, el deute
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privat es reconverteix en públic, i esdevé així una part cada vegada més important dels pressupostos de les administracions
públiques, fins arribar a suposar la partida més important de
la Generalitat de Catalunya l’any 2013. La política de carregar
el deute privat sobre les classes populars i la classe treballadora en particular ha de desaparèixer. El creixent –i obligatòriament prioritari– pagament del deute ha significat una retallada sistemàtica de les polítiques socials. Tanmateix, tot i que
la major part del deute és d’origen privat i es pot considerar
“odiós” (categoria legal que eximeix del seu retorn) o il·legítim (categoria política que demostra la legitimitat del seu impagament), l’Estat espanyol i el de la UE estan negant la possibilitat d’impagament i de negociació. El cas recent de Grècia
amb la claudicació de Tsipras i Syriza demostra que la lluita
contra el pagament del deute forma part fonamental d’aquesta
independència dels pobles. Després de la fallida de Syriza no
podem ignorar la necessitat d’un posicionament ferm inequívoc i preparat sobre aquesta matèria que inclogui la disposició
planificada a la sortida de l’euro i la UE.
L’exercici de la plena sobirania popular requereix no només
trencar amb les imposicions de l’Estat espanyol, sinó també
de la UE i la Troica, institucions antidemocràtiques que actualment dicten les polítiques neoliberals d’austeritat. És imprescindible el desplegament immediat d’un pla de xoc que faci
front a la dramàtica situació d’empobriment generalitzat de les
classes populars i treballadores, i que passi per mesures com
l’aturada immediata dels desnonaments i els acomiadaments,
l’impuls del lloguer social i per un pla d’ocupació pública amb
contractació directa per part de les administracions, la Renda
Garantida Ciutadana i per mesures per evitar la pobresa energètica, així com la reversió de les retallades socials i laborals.
Per resoldre la xacra del deute des de la CUP - Crida Constituent:
1. Defensarem la realització d’una auditoria popular del
deute amb el suport de l’administració que tindrà com a
objectiu saber com i en què s’han gastat els recursos i fomentar un debat públic per tal de decidir col·lectivament
què fem amb la llosa del deute.
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2. Suspendrem immediatament el pagament del deute i decretarem l’impagament definitiu de la usura legalitzada,
fins a resoldre les necessitats de les classes populars.
3. Potenciarem una xarxa d’entitats públiques desobedients amb el deute.
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Els principals sectors de l’economia catalana, incloent una
part dels serveis públics, estan en mans del capital privat:
energia, finances, gran distribució, indústria, etcètera. A més,
les autoritats del país han endegat un procés de privatització
d’organismes i propietats que fins ara eren de titularitat pública, amb l’excusa d’eixugar el dèficit de les administracions
i reduir el deute públic. Una altra dinàmica que s’ha produït a
l’entorn d’aquestes polítiques neoliberals és l’externalització
de la gestió de determinats serveis públics. En resum, el país
es troba en un escenari de privatitzacions massives del sector
públic, amb la finalitat de generar més activitat de negoci per
part del capital privat. D’aquesta manera, a les classes populars del país els serà més difícil accedir a determinats serveis
bàsics, s’apujaran les tarifes, la qualitat mitjana baixarà i els
treballadors públics quedaran en una posició encara més precària. Des de la Unitat Popular s’han d’impulsar processos de
nacionalització i municipalització d’empreses –especialment
d’aquelles que afecten serveis públics i drets bàsics de les persones– a fi de garantir-ne la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia del
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NACIONALITZACIÓ I AUTOGESTIÓ DELS
SECTORS ESTRATÈGICS:
ENERGIA, AIGUA I COMUNICACIONS
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servei, el control democràtic i les condicions de treball del personal laboral.
En aquest sentit, la CUP - Crida Constituent estableix que:
1. Ens comprometem a acabar amb la despossessió dels
recursos naturals que hem patit els catalans i catalanes
a les mans de les elits dominants del país. La propietat
i la gestió de les diverses fonts d’energia, l’aigua i altres
recursos naturals seran declarades de titularitat i gestió
pública i col·lectiva.
2. Retornarem als seus legítims posseïdors, el conjunt de
la societat catalana, les infraestructures i les xarxes de
comunicació, pel seu caràcter estratègic. Per tant, treballarem per suspendre els processos de privatització d’infraestructures en marxa i per recuperar aquelles altres
privatitzades.
3. Ens comprometem a impedir qualsevol mena d’operació
especulativa relacionada amb la producció, la distribució
i el consum de l’energia, l’aigua i les comunicacions.
4. A cada privatització, proposarem una alternativa que
passi pel manteniment dels serveis públics i anunciarem
la voluntat de renacionalització, especialment, dels actius estratègics del país.
5. Sensibilitzarem la població sobre la importància de
reapropiar-nos col·lectivament dels serveis públics i de
la pròpia economia, tot contrarestant l’actual discurs
neoliberal que desacredita la gestió pública de qualsevol
servei i/o empresa.
6. Fomentarem una depesa pública austera —entesa com el
màxim aprofitament dels recursos comuns— i acabarem
amb la despesa associada a grans projectes sense cap tipus de rendibilitat ni econòmica ni social.
L’energia i tots els recursos naturals són un patrimoni collectiu de tot el poble de caràcter limitat. Per aquest motiu, la
CUP - Crida Constituent es compromet a acabar amb l’apropiació dels recursos naturals que hem patit els catalans i catalanes a mans de les elits dominants del país. La propietat
i la gestió de les diverses fonts d’energia, l’aigua i altres re-
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cursos naturals seran declarats de titularitat i gestió pública
i col·lectiva.
Les infraestructures i les xarxes de comunicació, pel seu caràcter estratègic, també han de retornar als seus legítims posseïdors: el conjunt de la societat catalana. Per tant, treballarem
per suspendre els processos de privatització d’infraestructures
en marxa i per recuperar aquelles altres que han estat privatitzades.
Ens comprometem a impedir qualsevol mena d’operació
especulativa relacionada amb la producció, la distribució i el
consum de l’energia, l’abastament i sanejament de l’aigua, la
mobilitat de les persones i les comunicacions.
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La cultura ni es compra ni es ven. Per això, cal garantir sistemes universals de sosteniment dels creadors, intèrprets i qualsevol altre treballador cultural.
Des de la CUP - Crida Constituent entenem la cultura en el
seu sentit més ampli. La cultura necessita ser compresa com
una definició global de la complexa realitat social en el seu
conjunt. L’esforç d’aquest enfocament global és obligat per
superar els plantejaments aïllants i excepcionals que acaben
fent de la cultura un assumpte lligat a les elits o a les minories
i que no comprenen la interrelació bàsica entre els sistemes
socioeconòmics, les condicions de vida de les classes populars
(i de la classe treballadora en particular) i els models culturals
resultants.
Al costat de la cultura més directament relacionada amb la
producció, reproducció, circulació i comunicació simbòlica,
hi ha unes cultures de la producció i del treball (capitalisme,
explotació i etcètera), de les relacions de gènere (patriarcat,
homofòbia, etc.), de les relacions socials (lluita de classes i
opressió social), de la vida quotidiana (habitatge , espais, en-
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LA CULTURA COM A EINA DE
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
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tre d’altres), i de relació amb l’entorn i entre els territoris (depauperació ecològica, colonialisme). Afirmem que aquestes,
entre altres, són inseparables i estan completament interrelacionades amb la cultura dels símbols (la concepció clàssica) i
que és un frau no considerar-les prioritàries en la definició de
polítiques, models i sistemes culturals.
No pot haver-hi polítiques culturals realment efectives sense
aquesta comprensió global. La cultura és un dret social i no hi
ha drets socials sense un accés universal a la cultura. La cultura
és també política però és sobretot necessàriament un model
social. Per a la seva eclosió lliure, cal rupturisme i revolució.
A més a més, l’evolució socioeconòmica, tecnològica i comunicativa del capitalisme tardà actual ha situat la cultura en
el centre de la seva hegemonia i per això creiem que és crucial
per a l’emancipació social, l’assoliment de l’emancipació cultural.
Cal impulsar una cultura popular creativa, crítica i dinàmica
que posi l’èmfasi en els processos col·lectius emancipadors.
Per aquesta raó, des de la CUP - Crida Constituent, ens comprometem a situar els equipaments i infraestructures culturals
al servei de les noves relacions col·lectives i de les classes populars.
La gestió directa pública dels serveis i equipaments culturals
és una condició bàsica per evitar privatitzacions, desregulacions laborals i clientelisme empresarial o associatiu. Impedirem les subcontractacions d’equipaments culturals basades
en criteris econòmics que només cerquen precaritzar les condicions laborals de les treballadores i els treballadors, la mercantilització i el clientelisme. Exigirem una transparència absoluta dels pressupostos, promourem els espais i les activitats
culturals i socials assolits per les lluites socials d’emancipació,
i també els que són produïts per les associacions sense ànim
de lucre, sempre que no siguin externalitzacions, i que allà
on encara no s’han pogut generar serveis col·lectius puguin
fer una contribució clau a l’expansió dels béns comuns complementària a la que fan els béns i serveis públics. El govern
i el control dels serveis i equipaments públics ha de basar-se
cada cop més en la democràcia directa i en acció assembleà-
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ria de barri, local i municipal, comptant amb el teixit de moviments socials, de lluites i associatiu. Donarem suport obert a
la col·lectivització, a l’autogestió, a les iniciatives individuals
i col·lectives, a l’associacionisme sense ànim de lucre i/o de
plantejament comunitari i als equipaments i serveis públics no
externalitzats, amb l’objectiu d’impulsar l’avenç d’una economia democràtica, social i solidària lluny del pes i del domini
de les indústries (capitalisme) i de la mercantilització cultural.
Per a assolir la presència, representació i reconeixement internacional s’ha de configurar la plataforma de la cultura dels
Països Catalans com a projecció d’una llengua i cultura comuna que comparteix una regió geogràfica més enllà de les fronteres polítiques.
La cultura catalana té un repte d’internacionalització en un
doble sentit. Per una banda, la recerca dels escenaris i mercats
adequats per mostrar el talent i la capacitat creativa i productiva del país i, per l’altra, donarse a conèixer com un país que
basa la seva identitat en el fet cultural i creatiu. Cal mostrar sobretot els artistes i els productes culturals catalans però també
la realitat social i econòmica a través de la cultura, els creadors, les iniciatives autogestionades i col·lectives, l’economia
social i solidària en cultura.
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Promourem un model que permeti als mitjans de comunicació
reflectir la realitat social i nacional sense filtres partidistes ni
interessos conjunturals i treballarem per un espai comunicatiu
d’àmbit de Països Catalans.
La difusió, promoció i la dimensió de la cultura catalana
abasta tot el territori dels Països Catalans. Des de les institucions de Catalunya s’han d’obrir vies de negociacions i de
cooperació amb la resta de territoris nacionals per revertir la
situació d’anormalitat que actualment es pateix. El paper dels
mitjans de comunicació ha de ser fonamental per a la difusió
de la cultura i la formació de públics, i per contribuir a fer de la
cultura un actiu social.
El dret a la informació, tant del que s’esdevé en el nostre entorn, com del que passa a les administracions, és un pas previ
i/o paral·lel a la lluita pel dret a la participació real. Per tant,
des de la CUP - Crida Constituent defensem i potenciem els
mitjans públics i lliures, així com l’accés a la informació.
Promourem uns mitjans de comunicació i d’informació públics de gestió pública, tot traient-los de les mans dels partits
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PER UN ESPAI COMUNICATIU DELS PAÏSOS
CATALANS. COMUNICACIÓ POPULAR I DRET
A LA INFORMACIÓ
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polítics majoritaris i dels interessos dels lobbies empresarials
capitalistes. Cal crear òrgans de control d’aquests mitjans que
siguin independents del govern i dels partits, en què tots els
sectors socials hi siguin representats. Als mitjans privats se’ls
ha de reclamar l’ús de la llengua pròpia dels Països Catalans
a les informacions que publiquin o emetin. Combatrem l’ús
de fons públics per afavorir mitjans amb finalitats partidistes.
Els mitjans lliures i autogestionats, sense lligams empresarials o publicitaris, són essencials per a la fiscalització i transparència de les administracions públiques. Hem d’ajudar i
potenciar la creació d’aquests espais cooperatius, defensar la
seva independència i facilitar el seu accés a la informació interna i externa.
Impulsarem la creació i la consolidació d’una agència de notícies internacional pública i d’àmbit dels Països Catalans que
doni servei a tots els mitjans de comunicació, sense que el cost
dels serveis sigui un obstacle per als mitjans més modestos.
Apostem perquè hi hagi espais d’expressió popular a places
i espais públics dels barris, viles i ciutats dels Països Catalans,
sense objectius lucratius, on es prohibeixi la inserció de publicitat i hi puguin conviure expressions artístiques, cartells
reivindicatius i informacions d’interès públic.
La candidatura creu en l’accés universal a la xarxa i en la seva
neutralitat. Hem d’estendre projectes com Guifi.net, Som Connexió, a tot el territori i no només a espais públics, sense pràcticament restriccions, i amb dret d’accés des dels habitatges.
Cal que, a més de ser transparents, tota la informació sigui
accessible de manera universal i que protegeixi la privacitat
de totes les persones, tot evitant l’ús comercial de les nostres
dades. Utilitzar el programari lliure, apostar per l’ús d’estàndards oberts, necessaris per garantir la privacitat de les persones i la interacció entre els sistemes públics sota els criteris
més estrictes de seguretat i protecció de les dades de totes. La
transparència no es pot convertir en un limitador de la privacitat de les persones. Impedirem la venda o publicació de dades que puguin atacar el dret a la privacitat, des de la direcció
postal fins a la informació sanitària.

REPARTIMENT DELS TREBALLS PER
LA JORNADA DE 30 HORES SENSE
MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ LABORAL
I LA SEVA CONSTITUCIONALITZACIÓ, PER
L’INCREMENT ACCELERAT DE LES RENDES
DEL TREBALL EN L’ECONOMIA A COSTA
DELS GUANYS EMPRESARIALS, I EN CONTRA
DE LES DISCRIMINACIONS SALARIALS
El sistema econòmic capitalista sense oposició té un efecte
devastador per a les classes populars dels Països Catalans: retallades socials, privatitzacions de béns col·lectius, atur, deteriorament de les condicions laborals, etc.
La gestió dels recursos per satisfer les necessitats humanes ha
perdut el seu sentit sota la lògica capitalista i el treball productiu
i reproductiu com a procés per a aconseguir aquests recursos no
està supeditat als interessos dels i les treballadores, sinó de les
elits extractives. Creiem que no hi pot haver un marc de relacions
laborals veritablement just en un model econòmic capitalista i patriarcal, i que és del tot imprescindible iniciar la via cap al socialisme a partir de la nostra capacitat d’incidència dins les institucions
públiques de la mateixa manera que ho fem des de fora.
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Des de la CUP - Crida Constituent impulsarem la defensa activa dels interessos dels i les treballadores, que es concreta en:
Per tal de poder abordar d’arrel les causes que generen pobresa cal una fiscalitat centrada en les rendes del capital, les
empresarials i les financeres, i dels posseïdors de grans patrimonis, per tal de compensar el gran espoli que ha patit la
classe treballadora durant dècades, que sigui igualadora i al
servei del treball, de l’economia real. També en aquest mateix
sentit, cal crear un peatge social que s’apliqui a les empreses
que presten serveis energètics bàsics (aigua, llum i gas), així
com a les empreses concessionàries d’infraestructures.
Implementació d’un programa de Renda Bàsica universal
i de Renda Social universal. En una societat que no garanteix el treball quan es generen excedents productius, i on els
beneficis de les grans empreses són enormes, cal implantar
els mecanismes que permetin establir una renda bàsica per
a totes les persones; de manera que es garanteixin les necessitats bàsiques que tota persona ha de tenir per poder gaudir d’una vida digna, sense discriminacions ni exclusions i
on també es reconegui una retribució econòmica pel treball
reproductiu, acompanyat d’altres mesures per no reafirmar
rols de gènere.
Rebuig, boicot i promoció de la desobediència institucional
a les reformes laborals i a la legislació espanyola que precaritza el treball, malgrat que la legislació sociolaboral sigui facultat exclusiva de l’Estat espanyol. La lluita per la independència dels Països Catalans és també la lluita pel dret a decidir les
nostres condicions de treball i el nostre dret a unes pensions
públiques en un país lliure. La CUP - Crida Constituent defensarem la no aplicació per part de les institucions, i de les
empreses que es contractin mitjançant aquestes, de les reformes laborals successives que han significat una minoració de
drets de la classe treballadora. Posicionarem les institucions
obertament en contra d’aquestes reformes per tal d’arribar a la
constituir en un futur un corpus de drets laborals que bloquegi
qualsevol temptativa neoliberal.
Garantir els interessos i el pes directe de la classe treballadora en el nou marc de relacions laborals cap al qual cal avançar.
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Estatut del treball dels Països Catalans que ha de comptar
amb el suport d’una nova llei orgànica de drets sindicals. Per
avançar cap a un canvi profund i radical de l’actual marc jurídic
laboral.
Reducció de la jornada laboral: una regulació que tingui com
a fita les 30 hores setmanals a curt termini i que aquestes siguin
constitucionalitzades, una mesura transitòria immediata a les
35 hores setmanals els 2 dies de descans setmanal, l’accés a la
jubilació ordinària als 60 anys, un any sabàtic voluntari i pagat
cada 10 de treballats amb dret a conservar el mateix lloc de feina.
Prohibició de les empreses de treball temporal, de les agències privades de col·locació, i de l’acomiadament lliure.
Reconeixement amb tota mena de garanties del dret a l’afiliació sindical, també en petites empreses.
Defensa activa del dret col·lectiu de vaga: pel dret real de vaga
i suprimint la limitació abusiva de serveis mínims de vaga i de
negociació col·lectiva. El dret de vaga a l’Estat espanyol està
regulat per un decret-llei preconstitucional. Els partits polítics
espanyols no s’han posat a la feina en més de trenta anys per
una llei de vaga que, pel seu rang de dret fonamental, ha de
ser aprovada per dos terceres parts del parlament de l’Estat. La
CUP - Crida Constituent defensa el dret de vaga dels treballadors i treballadores públics i privats i creu fonamental que les
institucions públiques mai siguin part activa contra les vagues.
Multitud de treballadors i treballadores han vist com les seves
institucions es giraven d’esquena i fins i tot actuaven en contra
dels seus interessos.
Fomentarem l’autoorganització de les treballadores com la
garantia bàsica per a la millor defensa dels drets laborals i per
a la preparació de la necessària autogestió dels mitjans de producció en previsió de la seva col·lectivització.
La CUP - Crida Constituent defensarà l’exercici de la negociació col·lectiva i denunciarà que les imposicions unilaterals de
condicions de treball són sempre formes autoritàries, que no
han de ser justificades i han de ser sancionades.
Defensarem i impulsarem les formes democràtiques de gestió econòmica de la producció: assembleàries, col·legiades,
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horitzontals, davant la dictadura de la propietat privada dels
mitjans de producció, les tecnocràcies i gerències i els comandaments unipersonals. El rebuig a l’autoritarisme i la defensa
de la democràcia de base, per a la CUP - Crida Constituent no
té límits i abasta també l’important entorn de les relacions laborals on es crea i s’educa una bona part dels hàbits socials.
Defensarem els llocs de treball i les persones al servei de les
administracions públiques, en oposició als models neoliberals i privatitzadors.
Propugnarem i expandirem la gestió directa de serveis públics per reduir la precarietat laboral general i per a la millora
de la democratització i gestió dels serveis.
Ens comprometem a promoure la dignificació salarial, de
condicions de treball, de professionalització, d’ofici i d’autonomia de les treballadores, privades i públiques, i a fer servir
el sector públic per marcar tendència en la resta de sectors.
A supervisar l’aplicació de Protocols d’Assetjament laboral i
sexual, així com també a vigilar les condicions laborals, contractuals i salarials dels i les treballadores per acabar amb la
discriminacions salarials per raó de sexe i gènere. I, en general, a revisar l’aplicació dels convenis col·lectius a les empreses públiques i privades amb l’objectiu de supervisar els drets
laborals, salarials i sexuals de les dones, l’aplicació de plans
d’igualtat i les mesures i/o accions positives.
Impulsarem la transparència i el control col·lectiu intern i
extern de les organitzacions productives.
Aplicarem des de la pròpia funció pública formes de treball
basades en la democràcia interna i l’autoorganització de les
treballadores en combinació amb la creació d’òrgans populars
de fiscalització i de control dels serveis públics per democràcia
directa amb la limitació de recursos materials i humans que
actualment tenen les administracions públiques.

La CUP - Crida Constituent defensa que l’accés als drets civils
i polítics atorgats a les persones ha de ser per al conjunt de la
població resident al país. Per aquesta raó, treballarem per derogar lleis discriminatòries com ara la d’estrangeria i els efectes
segregadors que en deriven: racisme institucional, desprotecció
laboral i assetjament policíac, entre d’altres. Alhora, combatrem activament els discursos i les pràctiques feixistes i racistes
que estigmatitzen i criminalitzen la immigració, especialment
la més pobra, que és la que pateix un grau important de marginació i segregació social, i que està en perill d’exclusió social.
COSSOS POLICIALS
Actualment al territori de la CAC operen dos cossos policials
que depenen del Ministeri de l’Interior espanyol (Guardia Civil
i Policia Nacional), el cos de Mossos d’Esquadra que depèn de
la Generalitat, i les diferents policies locals que depenen dels
ajuntaments.
La CUP - Crida Constituent aposta per fer una profunda remodelació del model policial actual del cos de Mossos d’Es-
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quadra creat en el marc d’un Estat espanyol postfranquista i
desenvolupat dins d’un model neoliberal de país.
La CUP - Crida Constituent considera bàsic passar d’un model
de Mossos d’Esquadra centralista i militarista a un model real
de policia comunitària i democràtica. Així s’ha de revertir l’actual concepte de “seguretat ciutadana” evitant des dels poders
públics crear un fals clima social d’inquietud (amenaça terrorista, racisme, immigració, vandalisme), pel qual principi de seguretat ciutadana es vol justificar la pèrdua de llibertat individual o
col·lectiva (dret a la intimitat, ús de l’espai públic, etc.).
Amb la finalitat de desmilitaritzar el cos de Mossos d’Esquadra és necessària una reducció radical del pressupost destinat
a ordre públic, suprimint les BRIMO així com la Unitat Central
d’Informació en Delictes d’Ordre Públic, i dedicant esforços a
tasques preventives i de mediació.
Apostem per una reformulació integral de la policia i un control efectiu de manera que la seva actuació pugui ser auditada
en pla d’igualtat davant dels Tribunals de Justícia, així com
la creació d’un òrgan de control ciutadà dels comandaments
policials. En relació amb la tasca formativa dels agents, s’ha
de prioritzar la formació social respecte als sectors amb perill
d’exclusió social, tot realitzant una formació integral de caràcter feminista i dotant el caràcter psicològic i mediador d’especial rellevància.
La CUP - Crida Constituent treballarà per a la eliminació progressiva de l’armament letal i pel compromís clar de no utilització de les anomenades pistoles TASER.
Entenem que les policies locals sota les ordres de l’ajuntament han de ser les que duguin el pes de vetllar per la convivència ciutadana. En aquest sentit, es potenciaran els òrgans
de coordinació entre Mossos d’Esquadra i policies locals per
tal que aquestes vagin assumint progressivament més competències.
La CUP - Crida Constituent, en el marc d’un procés constituent i de ruptura amb l’Estat espanyol, treballarà per a l’expulsió de la Guardia Civil i la Policia Nacional del territori de
la CAC.

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
Des de les mobilitzacions contra la globalització de principis
dels 2000, i en paral·lel a la construcció de la UE fortalesa, han
augmentat de manera exponencial els mecanismes repressius contra la dissidència, també als Països Catalans. La repressió policial i administrativa s’ha generalitzat i intensificat
cada vegada més, fins a arribar a la imposició de centenars de
sancions per part del Departament d’Interior, la proliferació
d’ordenances municipals de «civisme» i la recent aprovada Llei
Mordassa per part de les Corts Espanyoles.
Aquest model de repressió administrativa colpeja directament la butxaca de les classes populars que veuen com se’ls
imposen elevades sancions econòmiques per protestar, mobilitzar i dur a terme accions de desobediència civil. Cal desmantellar tot l’entramat jurídic que permet a l’administració
practicar aquesta repressió administrativa, i garantir el respecte pels drets civils i polítics de les persones.
Cal eradicar la concepció de seguretat i d’expansió del dret
penal en totes les esferes de la vida i, en particular, la legislació penal a cop de titular. Les darrers reformes del Codi Penal,
que han endurit les penes i eliminat les faltes, han suposat una
involució en el camp dels drets humans a l’Estat espanyol. La
introducció de la cadena perpètua, l’enduriment de les penes,
l’existència de delictes d’opinió i la tipificació com a delicte
de determinades conductes no reprovables –com ara l’avortament– ens han situat en un punt de màxima repressió de l’Estat per tal de garantir la reproducció de l’actual ordre polític,
econòmic, social i religiós.
D’altra banda, resulta imprescindible repensar el model penal per tal que deixi de castigar els delictes provocats per la
pobresa, l’exclusió social o malalties mentals, que són l’origen de la immensa majoria de delictes pels quals es compleixen penes de presó actualment a l’Estat espanyol. Cal doncs
abordar les causes d’aquesta delinqüència i buscar-hi solució,
garantint la subsistència econòmica de totes les persones, els
tractaments mèdics i psicològics i l’assistència social. En pa-
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ral·lel a la construcció d’un nou model penal basat a resoldre
les causes de fons de la delinqüència i a dotar els penats dels
mitjans i mecanismes necessaris per a no necessitar recórrer
de nou a la delinqüència, cal un programa de reducció de persones preses. El nou model penal no ha de tenir la privació
de llibertat al centre de les seves respostes punitives, sinó que
aquesta ha d’ésser una excepció en casos extrems de risc greu
d’actuacions criminals.
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La CUP - Crida Constituent abordarà el debat de les polítiques migratòries a Catalunya des d’un enfocament de Drets
Humans i des de la perspectiva de garantir el dret a la mobilitat
i a la migració, en base a les següents propostes:
Tancament immediat dels CIEs, fi de les batudes per raons
d’origen cultural a territori català i dels vols de deportació forçada en territori català, segons l’aprovació de la resolució del
Parlament de Catalunya el juliol de 2015.
Renovació del Pacte Nacional per a la Immigració de Catalunya incorporant-hi els drets de ciutadania de totes les persones que hi viuen. Així es garantirà que a Catalunya, o ja sigui a
la futura República Catalana o en un marc autonòmic, les persones estrangeres, mitjançant la política municipal, puguin
gaudir dels mateixos drets polítics, civils i de recursos i serveis
que la resta de la població.
Actualització de la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener
de 2014, adequant-la a la situació actual, i assegurar-ne el seu
desplegament.
Territorialització dels serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles
persones dels municipis que s’hauran de fer càrrec del suport
i l’atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i a qualsevol altra iniciativa ciutadana i/o municipal orientada a treballar
pels drets de les persones refugiades a Catalunya.

La impunitat del franquisme i els crims de guerra es perpetuen mentre no s’investiguin els centenars de milers de crims
que es varen dur a terme durant el franquisme i el postfranquisme. La Llei d’amnistia que va segellar la impunitat dels
feixistes suposa impedir i negar la recuperació de la memòria
històrica.
Donarem veu a totes aquelles persones a qui se’ls ha negat
saber qui era el responsable de les tortures infligides, dels internaments a centres i institucions franquistes, saber qui eren
els seus pares o conèixer on hi ha les restes dels seus familiars
enterrats en fosses comunes.
Acabar amb la desmemòria per dignificar la vida i la mort
d’aquelles que van lluitar per eradicar el feixisme, per oferirnos-el com a llegat d’un món més just.
Vetllarem perquè el camí de les persones i famílies que han
emprès o emprenguin el camí de la recuperació de la memòria
històrica sigui planer, sense traves administratives, tècniques
o econòmiques, amb especial ajuda i atenció en l’àmbit psicosocial.
Exigirem la derogació de la Llei d’amnistia franquista de
1977. Promourem i vetllarem per perseguir i jutjar aquelles
persones que varen participar d’una forma o una altra en la
comissió de crims contra la humanitat, per poder reescriure
la història mostrant la realitat d’aquell període i recuperar la
dignitat, no només de les represaliades i de les seves famílies,
sinó del conjunt del poble dels Països Catalans.
IGUALTAT I POLÍTIQUES DE GÈNERE
Garantir la igualtat efectiva d’accés a serveis i recursos de les
persones que viuen a Catalunya sense discriminació per raons
de la situació administrativa (regular/irregular), l’origen cultural, el gènere, l’orientació sexual i la classe social.
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La CUP - Crida Constituent defensa l’existència d’una única
xarxa pública amb prestacions universals i gratuïtes, i amb criteris d’alta qualitat i eficiència. Per fer-ho, promourem la derogació de tot acord o concert amb entitats privades en l’àmbit
dels serveis públics i les pensions. Impulsarem l’assumpció i
gestió de la propietat per part del sector públic de les actuals
escoles i hospitals concertats.
Defensem la gestió directa de serveis públics i la dignificació,
professionalització, ofici i autonomia de la gran tasca que els
i les nostres professionals públics realitzen. El combat contra
l’autoritarisme i per la democràcia de base té també un escenari idoni en els serveis públics i administratius, atès que depenen de legalitats i estructures d’Estat, no només típicament
burgeses, sinó pel seu origen franquista especialment ranci i
retrògrad que la transició del 1979 només va maquillar lleugerament. Es fa necessari desmantellar les arcaiques jerarquitzacions, la manca de transparència i de control col·lectiu intern
i extern i, per tant, d’aplicar des de la pròpia funció pública
formes de treball basades en la democràcia interna i l’autoor-
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PROVISIÓ I GESTIÓ 100% PÚBLICA,
UNIVERSAL, DE QUALITAT I ÚNIC.
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ganització de les treballadores en combinació amb la creació
d’òrgans populars de fiscalització i control dels serveis públics
per democràcia directa amb la limitació de recursos materials i
humans que actualment tenen les administracions públiques.
Treballarem per assolir uns serveis públics adreçats al conjunt de la població sense exclusions ni discriminacions per raons de gènere, lloc de naixement, activitat professional o període de cotització laboral. Així mateix, apostem per augmentar
el finançament dels serveis públics i les pensions, i l’establiment del marc legal necessari per impedir qualsevol tipus de
disminució d’aquestes partides pressupostàries en el futur.
En l’àmbit de la sanitat, la CUP - Crida Constituent defensarà
un sistema sanitari 100% públic, amb eines de control públic,
control de les classes populars, d’aplicació universal i finançada pels Pressupostos Generals de la Generalitat. Els serveis
de salut i sanitat han de ser garantistes i no poden mai derivar
del nivell de recursos econòmics de la població. El dret a la
salut i l’accés al sistema sanitari ha de ser universal i equitatiu,
orientat a la igualtat en salut i a la consecució d’un nou model
centrat en les necessitats de les persones i les comunitats, i a
la construcció d’un model de vida en salut.
Per garantir un dret a la salut deslligat del mercat i de qualsevol concepció de mercat s’han de reformular els principis
que regeixen el nostre model sanitari. Allò de “sanitat pública, universal i de qualitat” s’ha d’actualitzar i precisar, i per
nosaltres pública significa propietat i provisió pública, control
comunitari, submissió a l’interès públic, a l’interès de la majoria, amb exclusió de l’ànim de lucre en la legislació sanitària
per impossibilitar que es faci negoci amb la nostra salut.
La CUP - Crida Constituent se centrarà a canviar el model
sanitari actual, imposat des de fa més de 30 anys i basat en un
mercat relacional regit amb criteris mercantils, així com en la
defensa dels drets dels i de les treballadores. Mentre el ciutadà
accedeix a una assistència acompanyada sempre de mancances, ha anat creixent el teixit d’una xarxa de centres i serveis
de clara gestió privada. El model ha deixat la porta ben oberta
a l’enriquiment d’empreses, a privatitzacions obertes o encobertes i al tancament de serveis sanitaris, sociosanitaris i de
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salut mental públics. La mobilització contra el model sanitari
actual passa a fer partíceps les usuàries i les treballadores de la
sanitat per la necessitat de lluitar contra la situació de precarietat que viu la sanitat pública, encoratjant-los/les a practicar la
desobediència com a base de la lluita. Per tant, la CUP - Crida
Constituent aposta pel desplegament de campanyes que posin
de manifest i socialitzin els diferents aspectes de la defensa de
la sanitat pública.
Exigirem que es portin a terme mesures urgents per revertir
el procés creixent de privatització i de desmantellament del
sistema sanitari públic català:
Aturar i retirar immediatament tots els projectes privatitzadors directes i indirectes: la creació de nous consorcis com el de
Lleida, retirada definitiva del projecte més enllà d’aturades temporals en clau de tàctica electoralista, i el de l’Hospital Clínic;
els Plans Funcionals de la comarca del Tarragonès i el Baix Penedès i el Projecte Cims de Girona, així com la derogació definitiva
de la instrucció 5/2015 del CATSALUT que permet la prestació
d’assistència sanitària privada als centres del SISCAT.
Aturar els projectes com el VISC+ que suposa vendre a empreses privades dades sanitàries dels pacients, suposadament
anònimes. Descapitalitza la sanitat pública i minva el deure de
la seva planificació.
Actuar sobre les llistes d’espera mentre no s’elabori una nova
disposició reglamentària d’accessibilitat al sistema de salut
que derogui l’Ordre SLT/102/2015. Pla de xoc per reduir-les en
un 50%, reobrint els serveis tancats, quiròfans i llits que han
deixat d’estar operatius. Es procedirà a dotar les plantilles de
personal suficients per dur a terme l’objectiu amb èxit.
Obrir un debat ampli i serè amb tots els agents del sistema
sanitari per replantejar el model sanitari català, implicant especialment treballadores i usuàries. El Parlament de Catalunya ha d’obrir el procés per elaborar una nova Llei General
de Salut de Catalunya o modificar l’actual LOSC per plantejar un model sanitari de titularitat, gestió i provisió pública. Caldrà plantejar que tot el personal del sistema tingui la
consideració de treballadora pública, que negociarà les seves
condicions laborals amb els responsables del sistema, amb
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la conseqüent desaparició de les patronals privades pel que
fa a l’activitat pública.
Situar la centralitat de la planificació en salut en l’Atenció
Primària i el seu rol preeminent en el Sistema Nacional de Salut. Aturar i revertir els projectes privatitzadors de la gestió de
l’atenció primària. Els Centres d’Urgències d’Atenció Primària
(CUAPs) han de romandre oberts les 24h del dia, tots els dies
de l’any. Organitzarem la xarxa pública d’Atenció Primària per
garantir els drets sexuals i reproductius de totes les dones amb
independència del seu origen, edat, opció sexual i/o classe.
Encetarem el diagnòstic comunitari participatiu i estratègies
de comunicació per canviar els comportaments en salut, amb
participació dels ens locals.
Garantir el dret a la salut per a tota la població, la universalitat i l’equitat en l’accés. Eliminar les barreres d’accés a la
sanitat per les persones amb menys recursos econòmics, revertir les situacions d’exclusió sanitària. Pla de rescat de les
persones afectades per síndromes de sensibilització central.
Tractament per a totes les persones afectades per Hepatitis C
en qualsevol de les seves fases, amb els nous medicaments.
La Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent concep
l’educació com un dret des de l’escola bressol fins a la universitat i més enllà de l’ensenyament reglat també, ja que, per
exemple, l’educació d’adults ha de ser central en les possibilitats d’accés a la cultura, així com en la promoció de l’aprenentatge pel plaer de saber. Una educació pública i popular,
és a dir, basada en les necessitats del poble i participativa en
tots els àmbits de presa de decisions. Una educació que volem
democràtica, inclusiva, coeducativa, en català i que esdevingui
mitjà per a l’emancipació individual i col∙lectiva; que sigui un
motor per a la transformació social i per construir un país i
unes persones que basin les seves formes de viure en la llibertat, la solidaritat i la justícia social plenes.
Cal construir un model educatiu que parteixi de les necessitats d’aprenentatge dels individus i de les societats, no només
de les necessitats del mercat. Per a això, cal estimular les ganes
de saber i d’aprendre amb una educació que valori en tota la
seva complexitat les persones que en formin part, estimulant
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la creativitat, la curiositat i la cooperació. Als Països Catalans
comptem amb una llarga tradició en innovació pedagògica,
ja des del segle XIX, i hem de fer valer tot allò de bo que han
tingut models pedagògics que ens han situat com un referent
internacional en aquest àmbit.
La situació de desigualtat entre els centres de titularitat pública i els centres privats concertats és un dels principals motius
pels quals ha augmentat de manera inacceptable la discriminació educativa i la segregació per condicions socioeconòmiques
de l’alumnat. La nostra prioritat serà lluitar contra el procés de
privatització i avançar cap un model de gestió 100% pública i
amb la gratuïtat de l’ensenyament, des de l’escola bressol fins
a la universitat. Cal aturar també la desviació de fons públics a
institucions privades. Alhora, considerem que escola pública
és sinònim d’escola en català, d’inclusió i cohesió. L’educació
no formal i l’educació en el lleure també són una prioritat en
la lluita per l’educació pública i gratuïta. Defensem la presa de
decisions inclusiva de tots els agents implicats en la comunitat
educativa davant la pèrdua progressiva de participació del professorat i les famílies i davant la gestió piramidal que proposa
la LEC i la LOMQUE.
Desobeirem la LOMQUE, la LEC i la llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), donem suport a
les bases de la iniciativa legislativa popular per un nou sistema educatiu a Catalunya que entrarà a la propera legislatura
al Parlament. Sobre les bases d’aquesta proposta de llei, impulsarem un debat públic i obert durant el procés constituent
popular, per triar i decidir com ha de desenvolupar-se aquest
model educatiu de la nova República Catalana.
Quant al tractament de la diversitat funcional i l’àmbit de la
salut mental considerem que s’han d’abordar des d’una perspectiva multisectorial.
La CUP - Crida Constituent ha de ser un instrument d’alliberament de la discriminació a què estan sotmeses les persones
amb diversitat funcional i el col·lectiu de persones afectades
per una malaltia mental. Una discriminació que té les seves
arrels en un model de societat classista, patriarcal, paternalista, no inclusiva i no dissenyada per a tothom. Des de la CUP
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- Crida Constituent apostem per un nou model de societat centrat en les necessitats i la realització plena de les persones on
cadascú aporti a la comunitat segons la seva capacitat i rebi
segons les seves necessitats. No podem abordar únicament la
realitat de les persones amb diversitat funcional des de l’àmbit purament sanitari o de l’atenció a les persones. També cal
donar una resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu des de
l’urbanisme i l’arquitectura (disseny universal i accessibilitat
integral), i afrontar, també, les diverses barreres actitudinals i
de comunicació que impedeixen la participació d’aquests collectius i persones en la societat, l’accés a l’ocupació, la salut,
l’educació, l’oci o l’habitatge en igualtat de condicions a la resta de la ciutadania.
De la mateixa manera, per garantir una veritable rehabilitació de les persones afectades per una malaltia mental no n’hi
ha prou amb l’abordatge des de la clínica. Cal també proporcionar des de l’administració pública una sèrie de recursos que
afavoreixin la seva integració social i la seva autonomia, com
ara l’accés a pisos tutelats i/o residències obertes, el desplegament dels Programes d’Inserció Laboral (PIL) específics per
a les persones afectades per malalties mentals i promoure la
seva participació activa en els programes de cultura i lleure.

El dret a un habitatge digne i adequat es concreta en el fet de
poder gaudir d’un habitatge assequible amb seguretat en la
tinença, amb accés a serveis bàsics i infraestructures. És important fomentar la vida comunitària, establint espais de socialització i interacció entre veïns i veïnes.
La CUP - Crida Constituent concebem l’habitatge com un
dret inalienable, i potenciem la funció social de la propietat.
Per aquest motiu, cal facilitar l’accés a l’habitatge, garantir
una tinença segura i evitar-ne la pèrdua.
ACCÉS:
Fomentar formes alternatives de tinença, com ara el lloguer, la
cessió d’ús, el dret de superfície o la masoveria urbana. D’altra
banda, cal augmentar el parc públic de lloguer, així com regular els preus del mercat privat de lloguer i limitar-ne les pujades
indiscriminades de renda. Necessitem unes lleis de lloguer que
protegeixin les arrendatàries i n’assegurin l’estabilitat.
Pel que fa al parc públic, afavorir les cooperatives i de cessió d’ús i el lloguer social basat en els ingressos familiars, de
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manera que no es destini més d’un 30% al pagament de l’habitatge. Per fer créixer el parc, hem d’aturar la venda de sòl
públic, fer servir el tempteig i retracte, entre altres fórmules,
per evitar que els fons voltor adquireixin patrimoni a la nostra
terra i recuperar els pisos que estan buits. És urgent un cens
d’aquests pisos. Alhora, cal que la nova construcció pública
sigui en règim alternatiu a la propietat. Per a les noves construccions privades, establirem un percentatge de reserva del
20% dels metres horitzontals per habitatges de lloguer social
en construccions de més de 2500 m2.
És urgent abordar les situacions d’ocupació i precari. La CUP
- Crida Constituent advoquem per la dignificació i despenalització de l’ocupació per mitjà d’un pla de detecció i intervenció.
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La CUP - Crida Constituent defensem una moratòria dels
desnonaments: prohibició immediata de tots els desnonaments de lloguer, hipoteca o ocupació per raons econòmiques.
Posarem en marxa la llei procedent de la lluita de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, aturant els desnonaments, aconseguint pisos buits per via de la cessió obligatòria o multes i implementant un mecanisme de segona oportunitat. Farem front
a la pobresa energètica aplicant el principi de precaució davant
els talls de subministraments i fent que les companyies subministradores n’assumeixin el cost.
S’ha d’apostar per una rehabilitació sostenible d’aquells habitatges en mal estat i evitar el procés de pujada de preus i especulació associat fins ara a les reformes urbanes.

Davant de l’actual ofensiva neoconservadora, integrista catòlica, homòfoba, transfòbica, sexista i d’unes polítiques de dretes que estan desmantellant els drets i els serveis socials, i que
afecten directament les classes populars i els col·lectius més
marginats, perpetuant així el sistema patriarcal i capitalista,
la nostra proposta situa la dona i la diversitat d’opció sexual i
d’identitat de gènere al centre del nostre projecte. Des del feminisme es demanda posar el manteniment de la vida al centre
de totes les polítiques, en contraposició a una vida regida des
de la supremacia del capital.
Promourem polítiques públiques que facin efectiu l’avortament lliure i gratuït dins el sistema sanitari públic; la lluita
contra la violència de gènere amb els mitjans necessaris per
desenvolupar-la; el reconeixement social del treball productiu, domèstic i de cures; la perspectiva de gènere en totes les
polítiques públiques; la penalització de la publicitat sexista;
l’apoderament de les dones com a eina essencial per a la seva
autonomia; els drets de les treballadores sexuals; l’educació
pública no sexista amb la implementació de plans de coeduca-
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ció a tots els centres educatius d’educació formal i no formal
sobre prevenció, detecció i actuació sobre la violència de gènere i la ideologia de l’amor romàntic per a tota la població; i, la
finalització de la discriminació salarial i laboral per motius de
gènere.
En el context actual, d’aprovació de la Llei per garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals
i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, cal una
implementació efectiva d’aquesta Llei promulgada el 18 d’octubre de 2014.
La llei marca un període d’un any per al seu desenvolupament. Apostem per la implementació real d’aquesta llei i en
concret creiem necessari actuar davant de l’àmbit de l’educació per posar fre al bullying per lgtbi+fòbia. És imprescindible
implementar el règim d’infraccions i sancions de la llei, per fer
efectiva la possibilitat de denunciar la lgtbi+fòbia. Així mateix,
cal garantir els drets de les dones lesbianes: els seus drets sexuals i reproductius sense cap mena de discriminació i a càrrec
de la seguretat social. I en l’àmbit de salut exigim polítiques de
prevenció del VIH.
La nostra independència implica una independència feminista i sexualment lliure cap a la construcció d’una societat no
patriarcal amb una igualtat d’oportunitats real.

PER LA DEFENSA DEL TERRITORI

La CUP - Crida Constituent defensa la redefinició del model
d’organització i d’administració territorial actual. Una nova
política territorial i un nou codi del territori han de pensar
en el territori com un tot diversificat, un bé no renovable i un
marc de redistribució equitativa de la riquesa. L’ús del territori
i el dels recursos naturals associats ha d’estar sotmès en tot
moment a un rigorós control públic i democràtic, al qual s’ha
de supeditar també l’exercici de la propietat privada del sòl,
d’acord amb la seva funció social que en cap cas pot ser supeditada als interessos del capital financer i especulatiu.
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Introduirem en l’ordenació del territori (plans territorials,
urbanístics, etc.) els principis de reequilibri territorial, sostenibilitat, reducció de la petjada ecològica, adaptació al canvi
climàtic, accessibilitat i decreixement, quan i on sigui necessari. La participació efectiva de la societat (de baix a dalt), la
transparència i l’avaluació ambiental s’han d’integrar en el
procés de formació dels plans, des del seu inici.
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Defensarem el territori i lluitarem contra la corrupció en totes les seves dimensions. Declararem una moratòria per aturar
els megaprojectes depredadors i les actuacions que suposin
urbanitzar sòl rústic, tret de casos excepcionals de necessitat
socialment inqüestionable.
Revertirem la qualificació urbanística del sòl urbà i urbanitzable a rústic quan no n’estigui garantida l’execució. El nou urbanisme i el seu marc legislatiu es focalitzarà en la millora dels
centres històrics, els barris populars i les urbanitzacions, així
com en la integració en els teixits urbans dels col·lectius amb
necessitats específiques i en les activitats innòcues. Es pararà
especial atenció a la protecció activa del sòl rústic i de l’activitat rural, de la biodiversitat territorial i urbana i del patrimoni
natural. La gestió urbanística potenciarà fórmules d’economia
social, cooperativa i ecològica.
En un horitzó de crisi energètica i de model de societat, adequarem l’organització territorial i l’administració a la reducció de la petjada ecològica dels diferents tipus d’assentament
humà, avançant en el reequilibri territorial i les polítiques de
proximitat, en la mitigació del canvi climàtic, l’autosuficiència
dels nuclis urbans, la generació d’energies renovables de proximitat, la millora de l’eficiència energètica dels assentaments
humans i l’edificació, i la interconnexió dels espais naturals,
inclosos el litoral, el submarí i els sistemes d’espais lliures en
sòl urbà.
Potenciarem de forma inequívoca la gestió pública per tal de
garantir de forma inqüestionable a la ciutadania l’accés a l’habitatge, els equipaments col·lectius, els serveis urbans i mobilitat equitatius i adequats i a tot el territori.
HABITATGE I SÒL
Capgirarem l’entramat legal que dificulta exercir el dret de
disposar d’un habitatge digne i adequat i desenvoluparem
totes les eines que siguin necessàries a diferent escala (a la
pròpia constitució, codi civil i legislacions hipotecària i d’arrendaments), per posar en ús els immobles en desús o infrautilitzats. Exhaurirem la fiscalitat com a instrument de política
d’habitatge, gravant els immobles buits o infrautilitzats, per

evitar el malbaratament immobiliari i garantir l’eficiència de
la iniciativa pública i donar suport a la promoció sense ànim
de lucre.
Establirem un control de la gestió del parc d’habitatge públic
i protegit. En política d’habitatge prioritzarem la creació d’un
parc d’habitatges de lloguer a preu taxat, garantint l’accessibilitat de tots aquells que requereixen unes prestacions específiques, fomentant la rehabilitació i l’eficiència energètica dels
edificis, d’acord amb les condicions de cada part del territori.
Preservarem el sòl no urbanitzable i revertirem la qualificació d’aquell sòl urbà o apte per urbanitzar, fruit de la bombolla
immobiliària que avui resulta innecessari. En sòl urbà, aplicarem el dret de retracte i tempteig i en sòl rústic impulsarem
un banc de terres. La funció social de la propietat i el mateix
concepte de bé fan indefensable la titularitat privada del sòl
improductiu.
Apostarem per un model de societat respectuós amb el medi
natural i els seus recursos naturals. Des de la CUP - Crida
Constituent promourem una reducció en el consum dels nostres recursos naturals i de l’impacte d’usos i activitats sobre
el nostre patrimoni natural. Impulsarem que l’aprofitament
dels recursos naturals sigui sostenible i reduirem la petjada
ecològica del país, promovent un decreixement i una societat
que redueixi el consum excessiu de matèries primeres, ara 9
vegades superior a les que produïm, i n’afavorirem el consum
de proximitat.
Conservarem i protegirem el patrimoni natural del país, terrestre, litoral i marí. Implementarem el marc legal i les estratègies necessàries per garantir-ne la conservació, promovent
la millora del seu coneixement i el seu paper en el nou escenari
de canvi global. Impulsarem una planificació i gestió més eficaç dels espais naturals protegits i els diferents elements que
componen el patrimoni natural, encoratjant la implicació de
la societat en la conservació de la natura i garantint la prevalença i transversalitat del patrimoni natural en les polítiques
sectorials. Promourem la importància i el valor de la biodiver-
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sitat i el seu impacte en l’economia catalana i millorarem la
comunicació, la formació i l’educació envers la biodiversitat.
Cal un organisme que integri les polítiques de planificació i
gestió del medi natural, modern, transversal i àgil amb plenes
competències.
Promourem mesures per fer compatible l’aprofitament
sostenible dels recursos naturals. L’activitat humana ha d’estar acord amb la sostenibilitat dels recursos naturals i vetllar
per la seva correcta gestió. L’ús sostenible dels recursos naturals ha d’implicar necessàriament la renovació del recurs, la
preservació i millora de la biodiversitat, el paisatge i la viabilitat econòmica i el desenvolupament socioeconòmic del territori. En aquest sentit, s’ha de promoure la rendibilitat econòmica de la gestió forestal amb la conservació dels recursos
forestals complementant-la amb nous nínxols de posada en
valor econòmica (explotació dels productes secundaris del
bosc com els bolets, el pagament dels serveis ambientals que
proporcionen els boscos, entre altres) i millorar el model de
governança i la planificació forestal (amb una revisió del Pla
de gestió forestal de Catalunya) adequant-lo als objectius del
canvi climàtic i a la realitat de la conjuntura socioeconòmica
que viu avui el sector forestal.
Combatrem el canvi climàtic i incrementarem la resiliència
del nostre territori enfront dels seus efectes. Impulsarem mesures contundents per a la mitigació i adaptació al canvi global
i als seus efectes com els incendis, les inundacions, la pèrdua
de neu permanent i els episodis de sequera sobre els hàbitats,
les espècies i el territori en general.
Integrarem totes les competències del medi marí (actualment repartides entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient (Gobierno del España), la Direcció General de
Costes, Ports, l’Agència Catalana de l’Aigua i els ajuntaments
per tal d’aturar els projectes de dragat i transvasament de sorres sense utilitat i ineficients, amb malbaratament de recursos
econòmics públics i amb impactes sobre el medi natural.

INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

AIGUA
Garantirem l’accés a l’aigua i el sanejament com al dret
humà que és. Encara que alguns han volgut convertir l’aigua
en un actiu financer més, objecte de negoci per part de multinacionals que procuren fer-se amb aquest mercat captiu, des
de la CUP - Crida Constituent defensarem l’accés universal a
l’aigua sense talls de subministrament i el seu sanejament. A
més, defensarem que la gestió 100% pública, directa i transparent de tot el cicle de l’aigua, garantint-hi el manteniment
dels cabals ecològics, l’optimització dels recursos hídrics i la
qualitat ecològica de les reserves naturals.
Apostem per una política d’infraestructures de redistribució
del recurs de l’aigua a nivell de conques, sense transvasaments
innecessaris, i aplicant criteris d’eficiència d’ús que garanteixi una gestió sostenible i perdurable. Impulsarem polítiques
decidides de foment de la reutilització d’aigües i de reducció
dràstica del consum, especialment d’aquell que es destina a
l’oci privat i elitista (camps de golf, piscines, etc.).
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Impulsarem un canvi radical en la política d’infraestructures,
acabant amb les obres faraòniques de destrucció massiva i totes aquelles socialment i econòmicament deficitàries (com els
aeroports comarcals i/o trens d’alta velocitat), apostant decididament per la promoció del transport públic i desincentivant
l’abús del vehicle privat. Advoquem per la nacionalització dels
peatges que hi ha en totes les vies de comunicació i que els seus
imports s’adeqüin a les necessitats socials; de manera que els
guanys que en derivin s’esmercin a finançar el transport públic i
a desenvolupar programes per reduir el seu impacte en el medi.
Treballarem per al desenvolupament d’una xarxa de transport públic al servei dels ciutadans i apostarem per un transport de mercaderies amb menys externalitats. Les xarxes ferroviàries i les formes de mobilitat sostenible són les eines claus.
Desenvoluparem una xarxa ferroviària que relligui el territori
dels Països Catalans, tant a nivell de passatgers com de mercaderies, i unes xarxes telemàtiques, de transports i de comunicacions que garanteixin la igualtat i l’equilibri territorial.
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Garantirem la titularitat pública d’Aigües Ter – Llobregat
(ATLL), de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i de totes les
infraestructures de l’aigua que en depenen. No permetrem
el traspàs de la totalitat del cànon de l’aigua cap a empreses
mixtes o privades i que posin en perill el reequilibri territorial.
Promourem polítiques per recuperar la titularitat pública de
totes les infraestructures del cicle de l’aigua: el control públic
d’ATLL, la gestió de les infraestructures de sanejament i dotar
l’ACA del finançament suficient. Promourem els Consells de
Conca que es van proposar com a resultat del procés de participació del primer Pla de gestió de l’Aigua al Districte de conca
fluvial de Catalunya i els dotarem de caràcter rector en la governança de les conques del nostre territori.
Promourem una revisió a fons del Pla de gestió de l’aigua del
Districte de conca fluvial de Catalunya i del seu programa de
mesures, del segon cicle de planificació (2016-2021) que garanteixi l’estat ecològic de totes les masses d’aigua i eviti els
interessos privats d’aprofitaments hidroelèctrics i de comunitats de regants, així com la planificació de la gestió de l’aigua a
la conca de l’Ebre per tal d’integrar la seva gestió en les competències de l’organisme de l’aigua a Catalunya (que actualment
depèn de la Confederación Hidrográfica del Ebro).
Revisarem i establirem un pla d’acció a les problemàtiques
més importants per a la qualitat de l’aigua a Catalunya:
• L’abocament de sal a la conca del Mig Llobregat pels runams salins i les escombreres fruit del rebuig de l’extracció de sals i potasses dels dipòsits de sal del Bages amb
les afectacions sobre la qualitat de l’aigua i del medi en
diverses masses d’aigua superficials i subterrànies i els
costos econòmics que se’n deriven per a la potabilització
de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El col·lector de salmorres actual es considera insuficient, amb pèrdues constants d’aigua salobre. Evitarem que es faci una
inversió pública milionària amb caràcter concessionari
per resoldre un problema que no hem generat nosaltres.
• La contaminació per fertilitzants agrícoles, purins principalment (en forma de nitrats) a Catalunya, responsable
de la contaminació més important a les aigües de Cata-

lunya, als mars i als rius, però principalment a les aigües
subterrànies. El nitrats afecten els ecosistemes aquàtics,
però el problema més important és que poden afectar la
qualitat de l’aigua d’abastament. A Catalunya hi ha 139
municipis (un 14%) amb concentracions elevades de nitrats a la xarxa d’abastament d’aigua potable que han
obligat a clausurar alguns pous, invertir en nous pous,
connectar a altres xarxes d’abastament i/o tractar les aigües. A les conques internes tenim 14 masses d’aigua
subterrànies de les 37 existents que presenten un mal
estat químic.
Des de la CUP - Crida Constituent promourem la prevenció
i la reducció dels residus i de la contaminació derivats de la
intensa activitat humana. Els residus, la contaminació, l’ús de
recursos i tecnologies emprades estan estretament interrelacionats; per tant, combinarem les polítiques d’estalvi de recursos i de prevenció, recuperació i reciclatge de residus i contaminació amb les polítiques de disseny, producció i distribució
de productes per tal de garantir tant la seva compatibilitat amb
els territoris, entesos com a sistemes que integren les diferents
activitats i usos, com amb la salut ambiental.
Apostem per una reconversió de l’activitat econòmica orientada ecològicament amb l’objectiu d’assolir el «Residu Zero» i
el control i reducció de la contaminació. En aquesta direcció,
desenvoluparem una major i intensa política ambiental per
part de les administracions catalanes, tant en els àmbits urbans i de serveis com en els industrials i agrícoles. Actuarem
prioritàriament en les activitats més contaminants on sigui
necessari que la seva reconversió o clausura es faci sense dilacions i les sotmetrem a plans de descontaminació (centrals
nuclears, excés d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, salinització de planes deltaiques, contaminació dels aqüífers
per nitrats, indústria petroquímica, contaminació difusa per
transport i etcètera).
Estem per la municipalització dels serveis de recollida de
residus municipals i per fer de la recollida i tractament separat
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RESIDUS
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dels residus orgànics el principal eix i objectiu de les polítiques
públiques, emprant els sistemes de recollida que siguin més
eficients (com el de porta a porta). Acostarem el tractament
de la fracció orgànica i l’aplicació del compost que en resulti als territoris per reduir així les despeses de transport i de
tractament (plantes de compostatge, biodigestors, etcètera).
Per a tots aquells residus que derivin de productes (envasos i
embalatges, electrodomèstics, electrònica, etc.), farem que les
empreses productores i distribuïdores participin del tot en els
costos de gestió i en la recerca de solucions preventives per als
seus productes mitjançant mesures que parteixin del principi
de “responsabilitat ampliada del productor”. En aquest sentit, és necessari superar l’actual sistema de recollida d’envasos i d’altres productes amb l’aplicació de sistemes de Dipòsit
Devolució i Retorn així com la recollida conjunta de materials reciclables a triar en planta, Intensificant la prevenció, les
recollides selectives i la recuperació dels residus municipals
i plantejant les infraestructures de recuperació i reciclatge de
residus adequades es podrà dur a terme el tancament ordenat
de les incineradores en funcionament a Catalunya i evitar la
crema de residus en cimenteres i en forns industrials.
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SALUT AMBIENTAL
Des de la CUP - Crida Constituent apostem per una República Catalana lliure de químics nocius per la salut de les persones i el medi ambient. Recuperem la qualitat de l’aire i l’aigua,
descontaminem la terra i els aliments.
Impulsarem un nou pla de qualitat de l’aire. La CUP - Crida
Constituent combatrà la contaminació atmosfèrica reduint el
trànsit en les principals poblacions i trajectes interurbans. Per
això, aprovarem un nou pla de qualitat de l’aire amb propostes
valentes i eficients i d’obligat compliment que, en coordinació amb les accions municipals, aconsegueixin complir amb
la normativa europea en una legislatura i a complir amb l’OMS
a dues legislatures vista. Cal seguir el model aplicat amb més
èxit a Europa: la implantació de les zones urbanes d’atmosfera
protegida (ZUAPs, zones on es limita l’accés del vehicle privat
en funció del que contamina el vehicle) en les poblacions més

BENESTAR ANIMAL
La CUP - Crida Constituent potenciarà la conscienciació i
la sensibilització respecte a la cura i el benestar dels animals.
Propulsarem l’establiment de sancions enfront les situacions
de maltractament i abandonament que aquests puguin patir.
Promourem alternatives a l’ús d’animals en l’experimentació
científica, alhora que procurarem que aquells que són utilitzats en l’alimentació humana tinguin unes condicions de vida
digna i una mort no dolorosa. Igualment, defensarem la limitació d’utilització d’animals en espectacles i altres tipus de celebracions al territori dels Països Catalans.
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contaminades coordinadament amb la incentivació del transport públic. Necessitem més punts de mesura i una important
campanya de sensibilització. Cal un major control sobre altres
fonts d’emissió com aeroports i zones industrials i restringir
l’entrada de vaixells que utilitzin combustibles altament contaminants, juntament amb l’electrificació progressiva de la
zona portuària per tal d’evitar que creuers i vaixells de gran
tonatge segueixin emetent un cop amarrats.
Treballarem per l’eliminació progressiva de l’ús d’agroquímics en el territori desenvolupant polítiques agrícoles i
comercials per a la transició cap a un model de producció i
consum d’aliments agroecològics i de proximitat. Proposem,
per exemple, plans de contractació pública alimentària de producció ecològica i km 0 per a escoles, instituts, hospitals, etc.
Reduirem de forma dràstica l’exposició de la població catalana al còctel de contaminants al qual està normalment
exposada. Es prohibirà l’ús de fitosanitaris en espais i parcs
públics, i s’implementaran plans de contractació pública de
productes lliures de disruptors endocrins. Cal una campanya
potent d’informació ciutadana i de formació a sanitaris, educadors i periodistes sobre els perills existents i les maneres de
combatre’ls.
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Catalunya actualment té una dependència del 95,4% envers les
energies d’origen no renovables que ens fa dependre de l’exterior i de les geopolítiques i l’especulació financera mundial.
Un 9,5% de la població pateix la pobresa energètica i la xifra
continua creixent. Tenim un model econòmic basat en el creixement que implica un elevat consum energètic totalment incompatible amb els recursos finits del planeta.
La CUP - Crida Constituent defensa uns Països Catalans sense
nuclears amb un model ecològic que sigui energèticament eficient, socialment i territorialment just i equilibrat que impedeixi
els monopolis de les grans empreses energètiques, la dependència dels combustibles fòssils i la destrucció del territori. Per
aquest motiu, promourem la desnuclearització de tot el territori
català i una transició cap a un nou model energètic basat en el
decreixement energètic i en energies netes i fonts renovables.
Cal tenir en compte, a més a més, que estem arribant a la fi
de l’extracció econòmica i viable de les energies d’origen no
renovable, la qual cosa acabarà significant un sobrecost econòmic pel país a causa del seu creixement de preus.
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PER UN NOU MODEL ENERGÈTIC SOBIRÀ,
AUTOSUFICIENT I SENSE NUCLEARS,
FONAMENTAT EN EL DECREIXEMENT
ENERGÈTIC I L’ESTALVI, EL FOMENT DE LES
ENERGIES RENOVABLES, AUTOGESTIONAT I
BASAT EN LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL
I COL·LECTIVA
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Hem d’assolir la sobirania i l’autosuficiència energètica. Cal
repensar el model energètic i, alhora, el model econòmic i social, des d’una òptica de la sostenibilitat. Això ha d’implicar
un canvi radical i necessari dels nostres hàbits individuals i
col·lectius si volem viure dignament només amb la generació
a casa nostra d’energies netes i renovables, així com establir la
transició econòmica urgent d’un sistema capitalista depredador a un model econòmic social i ambientalment respectuós.
Des de la CUP - Crida Constituent apostarem per un nou model energètic basat en el decreixement energètic, les energies
renovables i l’estalvi energètic i de respecte al medi ambient,
amb la participació activa de la ciutadania, tant pel seu disseny
com en la seva implantació.
Dotarem Catalunya d’instruments legislatius i fiscals en tots
els sectors econòmics per tal de reduir la demanda energètica
i les emissions de CO2 i fomentar les energies renovables, a
escala nacional, supramunicipal i municipal, tot superant els
valors mínims de les Directives Europees i establint els mecanismes legals i temporals per a la nacionalització i/o remunicipalització dels sistemes energètics.
Aquests instruments vindrien definits a partir d’un Pla Energètic Català que derivaria en Plans Energètics Regionals i Municipals o altres instruments legislatius i que establirien les
bases i els criteris per un nou model energètic del país.
Apostarem per una gestió, distribució i propietat pública dels
sistemes energètics i establirem els drets i deures energètics ciutadans. Els sistemes de producció i distribució, així com la seva
gestió, han de ser públics (nacionals, regionals o municipals) o
bé gestionats per la ciutadania amb cooperatives, i han de ser al
més descentralitzats possible i propers als llocs de consum.
En aquesta línia, la CUP - Crida Constituent considerem que
cal aturar les grans infraestructures energètiques que només
beneficien el capital i estudiar-ne el desmantellament, igual
que els grans centres de producció no distribuïda, com ara les
línies de Molt Alta Tensió (MAT).
Prendrem les mesures necessàries per garantir un preu de
consum energètic adequat a les necessitats reals de la societat.
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El subministrament energètic és un dret i un servei bàsic que
ha de ser accessible a tota la ciutadania. La informació energètica ha de ser pública i accessible i la ciutadania ha de ser un
membre actiu en la gestió energètica del país.
Apostarem per incloure a la futura Constitució Catalana com
a tema nacional estratègic el decreixement energètic, el foment
de les energies renovables i l’estalvi energètic, tot definint-hi
els drets i deures ciutadans.
Revertirem el model energètic actual i potenciarem un nou
model fonamentat en la generació distribuïda i de proximitat i
basat en el decreixement energètic per reduir els impactes ambientals globals i reduir la nostra petjada ecològica. L’explotació dels recursos energètics i materials renovables s’ha de
fer amb coherència amb els sistemes naturals i respectant les
dinàmiques dels ecosistemes del país. Impulsarem el desenvolupament de l’autoproducció d’energia i el seu ús directe
que permeti a la societat en el seu conjunt gaudir dels beneficis econòmics, ecològics i socials associats a aquesta forma
d’obtenció d’energia i rebutjarem frontalment les polítiques
que no incentivin l’autoproducció i autoabastiment energètic.
Promourem plans de protecció integral del medi ambient
contra tota aquella mena d’activitats que no el respectin; entenent com a medi ambient no tan sols el medi natural, sinó les
àrees agrícoles, muntanyoses, forestals, costaneres i d’aiguamolls on només es permetrà un ús tradicional, racional i respectuós amb el medi. Treballarem per garantir un accés lliure
a la natura que superi tots els processos d’elitització i privatització que es produeixen en el marc capitalista de relació i
explotació del medi ambient.
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En les darreres dècades, les institucions polítiques han promogut un règim agroalimentari que ha prioritzat la productivitat en detriment de la qualitat i la diversitat, l’agronegoci
capitalista en detriment de la pagesia i la dependència alimentària en detriment l’autonomia. És imprescindible una ruptura constituent que garanteixi l’alimentació com a dret real
i l’agricultura, la silvicultura i la pesca com activitats de servei
públic i elements estratègics de la sobirania i la independència
alimentària, econòmica i política dels Països Catalans.
Treballarem per les polítiques i les eines que, col·lectivament
i de forma democràtica, afavoreixin els sòls, els mars, la biodiversitat, la cultura i l’economia de les persones i els pobles.
Fomentarem un equilibri territorial, amb més pagesos, més
divers, més ric, més sa i més just per a totes les persones. Per
això, assenyalen els següents eixos de ruptura i mesures.
1. Un país en transició agroecològica. Cal una transició
a mig termini que faci viable i sostenible l’activitat pagesa, en recuperi el prestigi i acabi la mercantilització
alimentària. La producció ecològica, en les seves dife-
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GENEREM UNA ACTIVITAT PAGESA
AGROECOLÒGICA I VERTEBRADORA DEL
TERRITORI PER BASTIR LA NOSTRA
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
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2.

3.

4.

5.
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rents expressions, és la més eficient energèticament, la
més productiva a llarg termini, la que aporta més seguretat alimentària, la que contamina menys i la que pot
crear més treball. L’entenem lligada al treball autònom
o cooperatiu, als circuïts curts de comercialització i a la
conservació de les varietats locals. Volem una agricultura
lliure de transgènics i de productes de síntesi química.
Volem promoure un cànon per a aquelles activitats que
tinguin una repercussió ambiental negativa.
Terra per a tothom. Al llarg de la història, els sòls agraris i els mars han acumulat vida i nutrients i han estat
conservats per les pràctiques tradicionals. Així han esdevingut un patrimoni que transcendeix qualsevol tipus de
propietat i del qual cal garantir la funció social i ambiental. Cal protegir l’estructura minifundista com a conquesta històrica i garantir l’accés a la terra com un dret
de ciutadania i com a fet constitutiu de la nova República
Catalana. Cal promoure eines de regulació de l’ús i del
preu de la terra, així com garantir-ne l’ús agrícola a perpetuïtat. Terra lliure i respectada.
Per una Política Alimentària Pròpia i cap a l’abandonament de la PAC. L’agricultura, la ramaderia i la pesca han
de garantir l’alimentació de la població, quantitativament
i qualitativament, sense hipotecar-ne el futur. La PAC és
causant directa de la reducció del nombre de pagesos,
del desequilibri territorial, de la dependència exterior i
de l’especialització i intensificació de l’agricultura. Ens
cal una política agrària que organitzi la producció en clau
interna i que garanteixi la independència alimentària, els
efectius agraris i una dieta equilibrada i sostinguda.
Promourem una moratòria a noves granges integrades i
intensives de porcí i fomentarem la ramaderia extensiva
i la silvopastura com a eina de gestió forestal i prevenció
d’incendis.
Limitar les importacions com a acte de sobirania. La
globalització alimentària és un impediment estructural
per als aliments de proximitat. Entre altres factors, la
competència deslleial i l’especulació atorguen a aquests
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aliments un paper testimonial i ofeguen les rendes pageses. Cal que la República Catalana exerceixi la sobirania alimentària, prioritzant les produccions pròpies i
reconeixent caràcter de servei públic a l’ofici de pagès i
implantant aranzels a l’entrada d’aliments exteriors que
poden ser cultivats als PPCC.
6. L’alimentació com un acord de proximitat entre pagesos
i consumidors. L’alimentació és un procés que comença
al camp i acaba a la taula. Per això, cal garantir la participació de totes les parts en les seves polítiques i problemàtiques. És necessari un compromís dels consumidors
amb les produccions del país i dels pagesos amb les demandes de salut i mediambientals de la societat. Apostem per una pagesia de petita escala i nombrosa.
7. Hem de treballar per una transformació alimentària artesana i no industrial, que legalment estigui diferenciada i protegida, i per recuperar tècniques d’elaboració
artesanals. S’han de potenciar els escorxadors mòbils i
col·lectius, així com els obradors cooperatius.
8. S’ha de treballar per potenciar els circuits curts, els mercats locals i la venda directa, i aturar la dictadura dels
mercats.
9. Formació pagesa i recerca participativa. L’agronomia actual està massa lligada al pensament neoliberal i a l’especialització tècnica. Cal apostar per una formació i un
coneixement transdisciplinar i integral que incorpori els
sabers pagesos i afronti els reptes que planteja la societat
i la petita pagesia. És necessari reforçar el caràcter descentralitzat de la formació i orientar-la a la preparació
de pagesos aprofitant la xarxa d’escoles de capacitació
agrària del territori; així com també reformular la recerca
pública i vincular-la a la participació directa dels actors
des d’un enfocament agroecològic.
És imprescindible dotar les ADV de pressupost públic i buscar noves fórmules d’acompanyament i d’assessorament en
agricultura ecològica perquè sigui pública i popular.
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