
ELECCIONS EUROPEES 2014
UNA  BONA  OPORTUNITAT  PEL
DESPLEGAMENT DE LA UNITAT POPULAR
EN UNA CONJUNTURA HISTÒRICA 

La possibilitat de bastir una candidatura independentista i d’esquerres amb gallecs, bascos i
altres sensibilitats polítiques d’arreu de l’Estat espanyol en igualtat de condicions és a l’abast
de la CUP i aquesta oportunitat podria ser molt positiva pel desplegament del nostre projecte
polític històric, la Unitat Popular. Després d’uns mesos d’incerteses, s’ha reobert un escenari
a l’hora d’encarar els citats comicis, entesos com una oportunitat per socialitzar el nostre
discurs i créixer políticament.

Com ja ha debatut la CUP darrerament, Europa i els Països Catalans viuen unes conjuntures
(política) crítiques i absolutament excepcionals que han dinamitat, dinamiten i dinamitaran
els  paràmetres  de  funcionament  dels  partits  polítics  convencionals,  però  també  dels
moviments polítics i socials que no ho són. Aquesta conjuntura crítica obliga a replantejar
tàctiques i estratègies, per poder maniobrar amb el màxim de cintura política possible, si el
que  volem és  que  les  nostres  posicions  polítiques  avancin,  és  a  dir, convèncer  al  major
nombre de persones possibles.

Si  en un context de “normalitat  política”, no preparar una candidatura per les eleccions
europees es podria entendre (si bé ja hi vam anar, com a CUP o com a part de l’EI, tant el
2004 com al 2009), el context definit en el paràgraf anterior ens empeny a participar en tots
els espais en què la confrontació política es manifesta, ja siguin formals o informals. La CUP i
la nostra proposta política s’ha de fer present arreu, no només per socialitzar un discurs de
ruptura amb Espanya i la UE i no només per preservar i enfortir l’espai polític que li és propi,
sinó  també  per  eixamplar-lo  (al  màxim)  i,  alhora,  condicionar  i  desplaçar  altres  actors
polítics, en un procés d’acumulació de forces que converteixi el nostre projecte polític en
determinant; determinant a l’hora d’assentar les bases de la República catalana i dels Països
Catalans del futur.

És ben cert que prendre decisions d’aquest tipus genera incomoditats i contradiccions. Però
en el context actual, no participar en aquesta front de lluita i amb la manera en la que se’ns
presenta es pot avaluar com la pèrdua de diferents oportunitats claus.

PER QUÈ? QUINES OPORTUNITATS SE’NS OBREN?

A) DIFONDRE UN MISSATGE NÍTID I CONTUNDENT CONTRA LA UE I LA TROICA
Enviar  un  missatge  clar  contra  aquesta  UE  com  espai  antidemocràtic  que  imposa  la
privatització dels serveis públics, la dictadura del deute i la preservació del interessos del
capital. Vers la unilateralitat i les polítiques antisocials, defensa de la presa democràtica
de les decisions i dels drets socials i laborals. Només hi ha una alternativa social i política
als Països Catalans que tingui un missatge tant crític i clarament definit en aquest tema:
la CUP. Per tant, aquest missatge només serà transmès si nosaltres no fugim d’escena en
el moment en què aquest tema es posi a debat.

Com?
• Insistint en la necessitat d’obrir un procés constituent a Europa, perquè la UE és

irreformable. Un procés impulsat des de la base amb l’objectiu de bastir l’Europa
social i dels pobles; de tots els pobles de la riba del Mediterrani articulats sobre la
base de la solidaritat i la cooperació entre iguals, i la justícia social. 



B) BARRAR EL PAS A L’EXTREMA DRETA EUROPEA COM A FENOMEN EN EXPANSIÓ
En  l’actual  situació  de  crisi  profunda  del  capitalisme  i  de  les  seves  diverses  formes
sorgeixen alternatives polítiques d’extrema dreta per vehicular la incapacitat dels partits
del  règim  per  mantenir  l’ordre  econòmic,  l’status  quo.  Aquests  partits  i  moviments
feixistes  aprofiten  el  buit  deixat  per l’esquerra  per arribar  a  connectar amb àmplies
capes de les classes populars.  Cal  oposar al  discurs antieuropeista d’aquests grups un
discurs  propi  de  les  classes  populars  del  sud  d’Europa  de  crítica  severa  a  la  UE,
qüestionant-ne la legitimitat des de l’esquerra combativa. 

Com?
La  CUP ha  de  posar  de  la  seva  part  a  l’hora  de  construir  una  alternativa  popular  i
socialista a l’actual UE. I això passa per obligar-nos a fer-ho i no només per dir que ho
farem. I aquestes eleccions europees són un pas més en aquest camí.

C) INTERNACIONALITZAR EL CONFLICTE I LA NOSTRA PERSPECTIVA DEL MATEIX. Volem
exercir  el  dret  d’autodeterminació sense condicions  i  sense necessitat  d’haver de
comptar amb el permís de l’estat espanyol. I aquest conflicte cal obrir-lo també a
nivell internacional, començant per Europa. 

Com?
• Aprofitant  per  desplegar  una  xarxa  de  relacions  internacionals amb  diferents

organitzacions i moviments amb els que compartim objectius i principis polítics. Ha
arribat  l’hora de creure’ns  que  som un experiència  política  única a Europa  i,  en
conseqüència, la CUP pot esdevenir un actor clau i el catalitzador del procés europeu
d’acumulació de forces per bastir una alternativa socialista i anticapitalista al sud
d’Europa.

D) LLUITAR PER L’HEGEMONIA DEL PROCÉS DE RUPTURA INDEPENDENTISTA EN EL

CONTEXT ACTUAL: MAIG 2014. Combatre els intents d’hegemonització ideològica
i  política  de  posicionaments  neoliberals  o  social-liberals  del  procés  de  ruptura
independentista.  Cal  contrarestar  el  relat  simbòlic  de  CiU  i  ERC  en  relació  a  la
independència a tots els fronts possible, i més en el context de 2014 quan fer-ho és
més urgent que mai. I, en aquest context, només la CUP està en condicions de fer-ho.
Cal  una  candidatura  desacomplexadament  independentista  i  inequívocament
d’esquerres,  que  basteix  l’acció  política  des  de  baix  de  la  mà  dels  moviments
populars i socials.

Com?
• No cedint  la representació política del  nostre poble només en mans del  binomi

CiU-ERC; del sector més espanyolista i dretà d’ICV; o d’organitzacions ideològicament
i estratègicament confuses com Compromís.

• Projectar un missatge clar contra aquesta UE que arrossegui l’independentisme
popular  cap  a  posicionaments  crítics cap  a  la  construcció  europea  i  d’aquesta
manera  apropar-lo  a  una  estratègia  de  sobirania  real  i  ruptura.  Vers  una
posicionament  crític  amb  la  UE  com  a  estructura  burocràtica  i  antidemocràtica
propulsora del neoliberalisme radical.

E) DONAR PROJECCIÓ POLÍTICA AL PROJECTE DELS PAÏSOS CATALANS
Les  eleccions  europees  són  pràcticament  les  úniques  que,  de  forma  estructural,  ens
permeten articular un discurs i  campanya d’abast  realment nacional.  Se’ns presenten



doncs  també  com  una  eina  de  cohesió  i  pràctica  nacional  i  una  manera  més  de
condicionar el procés de ruptura del Principat en clau nacional.

Com?
• Articulant  una  campanya àmplia  i  ambiciosa arreu dels  Països Catalans que ens

permetrà: (1) situar l’autodeterminació al centre del debat polític al País Valencià i a
les Illes; (2) erigir-nos en referent únic de l’esquerra conseqüent i, per tant, competir
(de tu a tu) amb d’altres formacions polítiques a tots els territoris; i (3) construir
organització a aquells territoris on ara no tenim presència o en tenim molt poca. En
definitiva,  reforçar  la  nostre  presència  i  incidència  política  i  social  als  Països
Catalans.

OBJECTIUS TÀCTICS O AQUELLES PETITES COSES
• No cedir (gratuïtament) espais a la socialdemocràcia. Deixar de presentar-se, en un

moment de combat dialèctic tant intens, vol dir regalar espais a altres formacions
polítiques amb altres objectius estratègics.

• Seguir  treballant  per  la  referencialitat  política  bidireccional  amb  els  moviments
socials i polítics de l’esquerra rupturista de casa nostra. Cal reforçar l’aliança que
estem construint amb altres agents polítics i socials i solidificar tot allò aconseguit
fins ara.

• Construir aliances fermes a nivell d’estat amb les diferents esquerres. La CUP, fins a
dia d’avui, no ha tingut cap política clara respecte a les altres nacions de l’estat. I cal
començar a teixir noves aliances també en aquest marc.

ELEMENTS CLAU A TENIR EN COMPTE
• El calendari polític del procés de ruptura: maig de 2014 Un motiu central que ens

empeny a defensar la concurrència a les properes eleccions europees és el calendari.
Cauen el 25 de maig d’enguany; un moment en què és evident que la intensitat del
debat polític sobre el referèndum d’autodeterminació haurà pujat uns quants graus
més; per exemple, la llei de consultes no referendàries s’haurà aprovat o faltarà poc i
res exclou que al parlament espanyol es discuteixi la demanda de CiU, ERC i ICV-EUiA
de  transferència  de  la  competència  per  convocar  referèndums;  de  manera  que,
dialècticament, serà un moment intens. Sembla clar que les eleccions europees serà
l’escenari  on  es  desplaçarà  (durant  unes  setmanes)  el  combat  dialèctic  sobre  el
procés de ruptura política de Catalunya vers l’Estat espanyol. És oportú i aconsellable
quedar-ne el marge? Sembla que no. certa Pot ser temerari mantenir-se al marge del
debat sobre del “procés”, perquè (potser) la contrapartida (positiva) no supera els
(possibles) perjudicis de participar-hi.

• La  sobrecàrrega  cupaire.  Les  nostres  mancances  organitzatives,  sobretot,  i  l’alta
intensitat  política dels darrers dos anys  han fet  que bona part  de la nostra gent
estigui gairebé saturada. Moltes hores de militància i multimilitància, alta intensitat
dels debats, etc han provocat fatiga extrema a moltes de les persones que estan
tirant de diversos carros a la vegada. Això és així i els qui subscrivim aquest escrit ho
coneixem perfectament. Al nostre entendre però, aquest no pot ser, de cap manera,
un  motiu  per  dir  no  a  concórrer  a  unes  eleccions  si,  entre  tots,  decidim  que
políticament és important de fer-ho. La mandra (encara que fonamentada) no és un
criteri políticament remarcable. Per tal de combatre aquest problema (que com més
avanci la intensitat de la confrontació a més anirà) hem de pensar en solucions però,
en cap cas no hem d’autoboicotejar-nos oportunitats i necessitats polítiques. Aquest
problema anirà a més i cal pensar què fem, quines accions i canvis organitzatius duem
a terme perquè no sigui un problema significatiu d’ara en endavant. Com reforcem
les territorials perquè donin suport a les locals? I l’estructura nacional? 

CONSIDERACIONS SOBRE L’ACORD FINAL



1. Contingut  polític  conjunt  impecable.  El  manifest  de  la  coalició  conté  tots  els
continguts bàsics per la CUP tot i la diversitat de les formacions polítiques que el
signen.  Planteja  sense  embuts  la  necessitat  d’un  procés  destitutent  per  la  UE  i
reclama un procés de decisió sobirana de les nacions sobre la seva pertinença o no a
la UE.

2. Acords tècnics en plena igualtat, Cal remarcar que és el primer cop a la història
contemporània que l’esquerra independentista catalana aconsegueix signar un acord
de no subalternitat amb l’esquerra abertzale en unes eleccions europees. Un acord
que ens assegura un accés proporcional als recursos polítics i econòmics generats per
la coalició. És el primer acord signat en igualtat de condicions.

3. Un acord que garanteix la nostra projecció i referencialitat única i per igual a tots
els Països Catalans. Serà la CUP qui gestioni els acords amb altres forces polítiques
del nostre territori nacional sinó que això mateix 

ELEMENTS DE CAMPANYA
Elements centrals de campanya:

1. Contra l’Europa del capital i la Troika
2. El procés independentista català segons l’esquerra independentista

- Campanya dels 3 No’s. Campanya gràfica i discursivament potent contra l'Europa del
Capital.  Aprofitant  els  elements  discursius  ja  creats  es  faraà  una  cartellera
complementària a la dels 3 Sí’s amb els 3 No’s.

o No a l’Europa de les Retallades i el capital
o No a l’Europa antidemocràtica
o No a l’Europa Fortalesa/Racista

- Definir  una  llista  electoral  en clau de lluites i  combats  socials  oberts  als  Països
Catalans. 

- Optimització dels recursos i de les forces voluntàries. 
o campanya àgil i senzilla, 
o priorització de xarxes socials (no, no i no a la UE), 
o comitè de campanya de 20 persones (1 per territorial+1Mallorca+SN+alguns

alliberats)
o aprofitar  els  actes  comarcals  previstos  per  la  campanya  dels  3  Sí’s  i

incloure-hi argumentari dels 3 No’s.

- Calendari: moments centrals de la campanya
o 12  abril:  arrenca  la  precampanya amb  l’acte  dels  3  Sí’s  fent  alguna

referència a la inclusió dels 3 No’s.
 23 d'abril (edició gratuïta del Llibre Roig del Països Catalans) 
 País Valencià (Diada) 
 25 d'abril (40 aniversari de la revolució dels clavells) 
 1r de maig (contra l'europa del capital)

o Actes comarcals: 3 sí’s + 3 no’s
 Quinze dies de campanya d'intensitat baixa: encartellar i organitzar

actes. 
o Acte final: 3 No’s. Divendres 23 de maig
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De cara a la tardor, 

Un possible full de ruta per la CUP 

(O perquè no hem d'anar a les eleccions europees) 

 

 

1. Un moment de cruïlla històrica que ens demana solucions no 
convencionals 

Un dels principals punts de coincidència en el marc de l'esquerra 

independentista i d'amplis sectors del moviment popular, és que ens trobem 
en un moment de cruïlla històrica, i que la CUP pot tenir un paper 

clau, molt positiu, en la dinamització i en el desenvolupament d'un 
nou subjecte històric que no només posi en qüestió l'actual sistema de 
dominació, sinó que permeti plantejar una alternativa sistèmica global 
d'alliberament. 

L'èxit o el fracàs de la CUP a l'hora de contribuir positivament al 
desenvolupament d'aquest nou subjecte històric dependrà del seu encert a 

l'hora de valorar les conjuntures amb una visió de llarg abast, de la 
seva sensibilitat a l'hora de calibrar l'abast de la triple crisi nacional, 
social i democràtica i les seves implicacions de cara a la determinació de 

prioritats polítiques, i de la seva precisió a l'hora de dibuixar un full de ruta 
que alhora tingui clares les tasques polítiques prioritàries, i els costos 

d'oportunitat polítics i organitzatius del full de ruta que puguem 
escollir. 

És cert que la triple crisi nacional, social i democràtica obre unes finestres 
d'oportunitat importants de cara a la construcció d'aquest nou subjecte. 

 En l'eix nacional, tenim l'escenari de confrontació entre l'Estat 
espanyol i les institucions autonòmiques a Catalunya generat per una 
empenta mobilitzadora de llarg abast desfermada amb el fracàs de 

reforma estatutària, així com les mobilitzacions arreu dels Països 
Catalans generades en els darrers anys com a resposta a les 

operacions de recentralització política, administrativa i simbòlica per 
part de l'Estat espanyol. 

 En l'eix social, cal comptar l'empitjorament clar de les condicions 
materials d'existència en diferents àmbits clau, des del món del 

treball, fins a les prestacions socials passant pels serveis públics, que 
ha generat una situació d'alarma social amb 1,7 milions de persones 

a l'atur i 2,7 milions de pobres als Països Catalans. Això ha generat 
una major consciència del sistema capitalista com a problema. 

 En l'eix democràtic, cal destacar el cada vegada més gran rebuig 
que generen els partits polítics i la banca. Els partit són percebuts 

com institucions clientelars que només es preocupen per la seva 
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pròpia supervivència a través de processos electorals que no 

serveixen per res. La banca és percebuda com la institució que 
governa realment les nostres vides, controlant i buidant de contingut 
les institucions “democràtiques”. 

En aquest context la CUP ha estat percebuda com un agent potencial de 
canvi gràcies a dos actius fonamentals. 

1. El seu creixement ha anat lligat al treball municipal, on la CUP ha 

estat percebuda com un agent més del teixit social i popular del 
poble, i no com un partit polític més. Aquest segueix sent un actiu 
fonamental per la CUP. 

2. La seva aparició a l'escena política general té lloc a les eleccions 

autonòmiques de novembre de 2012 genera un corrent de confiança 
amb amplis sectors dels moviments socials, de l'esquerra 

anticapitalista i dels sectors més sensibilitzats amb el 15M gràcies al 
procés assembleari obert que, malgrat totes les seves mancances, va 
ajudar a visualitzar la CUP com una força política diferent, nova i 

antisistema que aportava en els tres eixos claus de la política 
catalana: crisi nacional, social i democràtica. 

És cert que l'activitat parlamentària ha ajudar a reforçar aquests dos actius, 

però hi ha el perill que, sense un full de ruta clar, i sense una activitat 
política i organitzativa orientada a integrar la participació d'amplis sectors 

en els processos de debat i de decisió de la CUP més enllà de la seva 
adscripció militant o no dins l'organització, aquests actius es dilueixin i la 
CUP sigui percebuda com un partit més, amb una oferta programàtica més 

o menys radicalitzada, però amb una estructura igualment tancada i 
igualment orientada a l'activitat electoral. 

Més enllà de ser un recull dels principals arguments contraris a la 

participació electoral a les eleccions europees, aquest document pretén ser 
una proposta política de què creiem que és prioritari fer en el moment 
actual, i perquè fer això és difícilment compatible amb assumir, en els 
temps i termes en què es planteja, una contesa electoral a escala europea. 

 

2. Un curs 2014/2015 ple de reptes 

Entenem que el curs vinent serà decisiu a l'hora de reforçar una alternativa 
política d'alliberament a nivell de Països Catalans. L'escenari político-

institucional que dibuixa la convocatòria del referèndum per la 
independència el proper 9 de novembre a Catalunya, i les eleccions 

municipals de la primavera de 2015 són l'escenari propici pel 
desplegament polític i organitzatiu del projecte de la unitat popular 
a nivell de Països Catalans en uns paràmetres de protagonisme de les 

lluites populars sempre i quan la CUP sigui capaç de definir i executar un full 
de ruta adequat a aquests objectius. 
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Entenem que aquest full de ruta exigeix una calendarització precisa que 

permeti un desplegament del projecte d'unitat popular en què la CUP posi el 
seu capital polític i organitzatiu al seu servei. Aquest full de ruta passa per 
les següents fites i objectius. 

De febrer a juliol. Desplegament d'una agenda de relacions 
internacionals 

Des de l'entrada de la CUP al Parlament hem començat a treballar, 
lentament però sense marxa enrere, en el desplegament d'una agenda de 
relacions internacionals que permeti alhora dotar de perspectiva 

internacional el nostre projecte d'alliberament, poder explicar a l'exterior el 
procés català i la complexa realitat dels Països Catalans en una clau 

independentista i anticapitalista, i establir un seguit d'aliances amb 
moviments d'alliberament nacional i/o social d'arreu del món. 

El desenvolupament d'aquesta agenda i d'aquestes aliances internacionals 

passa per aspectes ideològics i estratègics claus d'aquest projecte com són 
la defensa de que la plena sobirania dels pobles passa per relacions 
internacionals en peu d'igualtat entre els pobles, i que aquesta passa per la 

lluita contra els organismes internacionals que determinen les polítiques 
econòmiques, comercials i militars que neguen aquesta igualtat i aquesta 
sobirania. 

Les aliances fonamentals de la CUP i de l'esquerra independentista a nivell 
internacional passen, doncs pel reforçament de les relacions amb aquelles 

esquerres que s'oposen a la Unió Europea, l'Euro, l'OTAN i al seu projecte 
polític, econòmic i militar, així com aquelles esquerres que a nivell 
internacional han desenvolupat processos constituents que han permès als 

seus pobles reforçar la seva independència i desenvolupar projectes polítics, 
econòmics i socials en clau socialista lluny dels dogmes neoliberals que aquí 
patim. 

Per aquest motiu s'ha programat una gira a Argentina, Bolívia, Venezuela, 
Ecuador i Uruguai, de la qual en el moment de celebració del Consell Polític 
s'haurà realitzat exitosament la primera part, i una altra gira que a nivell 

europeu ha de permetre reforçar els vincles de la CUP i de l'esquerra 
independentista amb aquelles lluites populars i aquells projectes polítics i 

sindicals, que s'oposen frontalment a l'UE i l'Euro, i que aposten per la plena 
sobirania dels seus pobles. 

Així doncs, el desenvolupament d'un full de ruta a nivell internacional, no 

passa, necessàriament, per la participació a les eleccions europees. I de fet, 
ja s’ha començat a treballar per fer-lo possible. 

Des dels mesos de març a juny. Desplegament de la campanya del 
Triple Sí per Canviar-ho Tot 

Des de l'acord per la data i la pregunta, el procés independentista al 
Principat viu atrapat en diferents contradiccions. Abans de res, és cert que 

la mera convocatòria d'una consulta per la independència ja va suposar un 
pas endavant històric ja que confronta la voluntat majoritària d'expressar 
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un posicionament sobre la independència de Catalunya amb la negació 
d'aquesta voluntat per part de l'estat espanyol. 

Tot i això, tant la formulació mateixa de la pregunta, com els dubtes 
raonables en relació a la voluntat de les forces governamentals per celebrar 

unilateralment la consulta projecten ombres sobre la direcció del procés, en 
mans del govern de la Generalitat de Catalunya i, en segon terme, dels 

partits polítics CiU, ERC i ICV-EUiA. També la postergació sistemàtica del 
país sencer, els Països Catalans, en el procés és un dèficit pràcticament 
estructural del proces. 

Des d'aquesta perspectiva les tasques de la CUP i de l'esquerra 
independentista passen per: 

1. reforçar els vectors que apunten a la unilateralitat del procés, cosa 
que implica disputar la direcció partidista del procés, i reforçar 

el paper dels moviments i les lluites populars i preparar 
escenaris de desobediència política i social que puguin 
desbordar els límits legalistes i pactistes del procés dels seus canals 
partidistes. 

2. reforçar les dinàmiques de solidaritat nacional en peu d'igualtat 
a nivell de Països Catalans enfront l'ofensiva recentralitzadora de 
l'estat espanyol 

3. impulsar institucions i lluites a nivell de Països Catalans que 
contribueixi a reforçar la consciència nacional completa vinculant-la a 
un projecte transformador a nivell social 

En aquest sentit, la celebració de la 2a edició de la TUP, de l'Assemblea 

Nacional de la CUP, així com la concreció i desplegament de 
propostes com el Manual de Desobediència en el marc de la TUP, de 

l'Assemblea Municipalista dels Països Catalans, de la campanya 
Independència per Canviar-ho Tot, són fites claus en aquest camí. 

Finals d'abril, 1 de maig. Desplegament d'una major iniciativa en les 
lluites socials 

Un dels reptes de la CUP és contribuir amb el seu capital polític i 

organitzatiu a les lluites populars dels Països Catalans, especialment en allò 
que fa referència a les condicions materials d'existència de la majoria de la 
població. Hem insistit sovint en que som 2,7 milions de pobres i 1,7 milions 

d'aturats als Països Catalans, i és cert que les nostres assemblees locals 
participen en un amplíssim ventall de lluites i d'iniciatives per tal de donar 

resposta a aquest fet. Però també és cert que cal una major resposta, una 
major implicació del conjunt de l'organització nacional en aquestes lluites. 

És per aquest motiu que en aquest mateix Consell Polític es presenta una 

proposta per a la realització de Marxes pels Drets Socials el cap de 
setmana del 26 i 27 d'abril, que culminaria amb les manifestacions del 1 
de Maig. Una proposta que la CUP hauria de transmetre a les Assemblees 

de Drets Socials a les quals participem arreu del país, i que la CUP hauria 
d'acompanyar política, organitzativa i econòmicament per a garantir-ne el 
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seu èxit i la seva viabilitat. De nou, és difícilment compatible la realització 

d'aquesta proposta amb la participació de la CUP a les eleccions europees, 
tant per l'esforç polític i organitzatiu que comporta, com per la necessària 

desvinculació d'aquesta proposta amb un hipotètic rendiment partidista i 
electoralista de la mateixa. 

Durant tot el mes de maig: desenvolupament d'una campanya 
contra la Unió Europea 

És clar que, amb el desplegament polític que es proposa en aquest 
argumentari, no participar a les eleccions europees no té perquè significar 

desaparèixer de l'escena política. Al contrari, ha de significar desenvolupar 
una agenda política desvinculada de processos electorals que facilitarà una 
àmplia política d'aliances. 

Òbviament, les eleccions europees ofereixen a més una bona oportunitat 
per difondre una crítica sistemàtica contra la UE i contra la Troika, ja que es 
pot fer campanya, no únicament com a CUP, sense concórrer a eleccions: 

 Es pot fer campanya en un espai ampli que aplegui l’esquerra 
independentista, moviments socials, anticapitalistes amb un 
discurs clar contra la UE i l’Euro més encaminada a encaix amb 

moviments i entitats que no centrant esforços en una coalició en la 
qual aniríem a remolc de forma permanent per ser els més petits i 

amb un espai polític clarament diferenciat de la resta que la 
conformen. A més podem dedicar esforços a la campanya del 

Multireferèndum, donant protagonisme als moviments populars, i 
podem establir converses amb altres organitzacions perquè facin el 
mateix, mirant de reforçar un espai polític alternatiu, clarament 

diferenciat als partits i amb una clara vocació de implicació amb les 
iniciatives populars amb vocació nacional i social. 

 La campanya permetria de nou posar sobre la taula el nostre 

marc nacional, els Països Catalans, en el marc d’una 
contundent campanya anticapitalista. Podria centrar-se en "com 
afecta la UE als Països Catalans", mobilitzant activistes 

experimentades en les diferents lluites d'aquí (laboral, 
antitransgènics, contra la MAT, finances, etc) amb l’objectiu d’explicar 

com han afectat les polítiques traçades des de la UE. Extraient de 
conclusió general que les polítiques de la UE ens han deixat un país 
de turisme i serveis, amb grans infraestructures orientades a 

l'explotació internacional del treball, lluny de tenir una sobirania 
econòmica 

Seria interessant que amb aquesta campanya anti-UE arribéssim a 2 sectors 

en especial, mirant de sumar-los (o seguir-los sumant) a la base social del 
nostre projecte: 

1. A tota aquella gent que s'ha quedat sense feina i es troba a les portes 

de l'exclusió social, deixant clar que les deslocalitzacions i el model 
d'empresa privada que no assegura l'ocupació total ve donada per les 
polítiques econòmiques de la UE 
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2. A tota aquella gent, recuperant el discurs i moviment 

"antiglobalització", conscient del desastre que suposa pels països 
sobreexplotats deixar que les multinacionals facin el que vulguin. En 

aquest sentit mostrar com la UE està controlada pels interessos de 
les multinacionals i és un instrument polític/diplomàtic/militar per 
facilitar la seva explotació i conquesta de mercats a l'exterior. 

Juny: 2a. edició de la Trobada d'Unitat Popular 

Les Trobades d'Unitat Popular pretenen ser un espai de trobada de lluites i 
activistes per tal de debatre aspectes polítics relacionats amb la vertebració 

del projecte de la unitat popular als Països Catalans. Lluny de ser un espai 
de partit o d'organització, es tracta d'un espai obert de debat l'èxit del qual 

depèn de la independència del seu comitè organitzador, de la capacitat de 
fer confluir persones i espais transformadors i de la intensitat del treball 
preparatori necessari per a realitzar-la. 

Creiem que és estratègica per la CUP la celebració d'aquesta segona 
trobada, en la qual ja s'ha començat a treballar, i en què un dels debats que 
es preveu seran els diferents escenaris possibles de cara a la consulta del 

proper 9 de novembre. La possibilitat d'analitzar conjuntament amb un 
ampli espectre de sectors polítics i socials propers a la unitat popular 

aquests escenaris i de socialitzar propostes polítiques de cara a respondre a 
aquests escenaris converteixen en pràcticament imprescindible 
l'organització d'aquesta 2a edició de la TUP abans de l'estiu, preferentment 
a principis del mes de juny. 

Finals de juny: Assemblea Nacional ordinària de la CUP 

Els escenaris polítics, socials i institucionals que preveiem per al proper curs 

obliguen a afrontar un debat que la TUP pot ajudar a afrontar, però que 
només sobre la base d'un procés de debat en profunditat a l'interior de la 
CUP ens pot ajudar com a organització. 

Des de les eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2012 la 
CUP encara no ha sabut reubicar-se orgànicament ni políticament. És cert 

que l'Assemblea Nacional d'Olot va ajudar en la primera tasca, però també 
és cert que aquesta reorganització interna va dur-se a terme sobre la base 
d'un coneixement incipient del funcionament de la institució parlamentària 

que ara coneixement molt millor. En tot cas, resten per resoldre diferents 
aspectes polítics i organitzatius molt importants: com estructurem i 

desenvolupem l'activitat institucional i com millorem el treball de suport 
parlamentari? Com potenciem l'activitat no institucional? Com contribuir, 
amb els ingressos i el potencial polític i organitzatiu de la CUP i de la CUP-

AE al desenvolupament de les lluites populars i al desenvolupament del 
nostre projecte polític? Com abordem la construcció nacional dels Països 

Catalans? Com abordem políticament les eleccions municipals? Com 
respondrem als possibles escenaris que planteja la convocatòria de la 
consulta per la independència del proper 9 de novembre? 

L'Assemblea Nacional, en definitiva, és clau per situar la CUP en la posició 

d'enfortir el projecte que defensem. La seva celebració en cap cas pot 
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retardar-se a després de l'estiu, i perquè tingui lloc amb perspectives d'èxit 

real (que passa per un debat polític i territorial en profunditat) requereix 
d'un esforç polític i organitzatiu difícilment compatible amb la participació en 

una contesa electoral d'importància secundària que s'allargarà durant 
almenys dos mesos. 

A partir de juliol. La preparació de les eleccions municipals 

L'Assemblea Nacional de finals de juny hauria d'obrir pas a la preparació de 
les eleccions municipals de maig de 2015, que entenem que és el moment 
clau, a nivell polític i institucional, pel reforçament del projecte de la unitat 
popular a nivell de Països Catalans. 

Les eleccions municipals de 2015 han d'ajudar a visualitzar un projecte 
polític transformador a nivell nacional que obri les portes a nous 

escenaris de desobediència i de construcció nacional i transformació 
social. La condició prèvia i necessària d'aquest escenari passa per la 

definició d'uns criteris i unes propostes polítiques a nivell nacional, així com 
una planificació i un treball preparatori adequat que ajudi a multiplicar el 
treball que ja s'està duent a terme a nivell local i territorial. 

És clau en aquest sentit un treball d'expansió al conjunt dels Països 

Catalans, que no passi per les urgències d'una campanya electoral, 
que no cremi els contactes i energies que cremen els processos d'aquest 

tipus, i que es centri en el treball lent i pacient amb els sectors organitzats 
en diferents àmbits polítics, socials i culturals a nivell municipal que siguin 

la garantia de candidatures amb bases sòlides, capaces de fer créixer 
realment el projecte de la unitat popular. L'experiència diu que el 
creixement de la CUP s'ha fet en base a aquestes realitats, i així hauria de 
seguir sent. 

¿Perquè aquest full de ruta no és compatible amb anar a les 
eleccions europees? 

L'escenari de cruïlla històrica, la gravetat de les crisis nacional, social i 
democràtica i les finestres d'oportunitat a canvis polítics, econòmics, socials 

i culturals de fons que la situació ofereix, així com la potencialitat de l'eina 
CUP reforcen la idea de que tenim a l'abast de les nostres mans ser un 
agent útil per a la creació i el desenvolupament d'un escenari de 
transformacions profundes als Països Catalans i al món. 

Però aquesta situació històrica i la potència de l'eina que estem construint 
entre totes no ens poden fer oblidar les dificultats i les trampes que el 

moment actual ens dibuixa, ni les limitacions que el dispositiu CUP té, en 
termes de capital polític, humà i organitzatiu, a l'hora d'afrontar els reptes 
de la situació actual. 

Tenim molt poc temps per preparar-nos per al curs vinent, i com hem vist, 

els reptes que hem d'afrontar fins aleshores són múltiples i ens exigeixen 
molt des dels punts de vista polític i organitzatiu. Per això avui la CUP es 

veu obligada a filar ben prim i decidir entre dues grans opcions que 
comporta també un seguit de decisions importants. Anar a les eleccions 
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europees significa posar en un lloc secundari, sinó impossibilitar 

directament, la realització d'un seguit d'accions complexes que 
entenem imprescindibles per tal d'afrontar amb garanties el curs 
vinent. 

Avui, de cara a les eleccions europees, no només no és possible generar 
el corrent de confiança que es va generar al voltant de la CUP-AE a 

les eleccions autonòmiques de 2012, sinó que anar a les eleccions 
europees podria representar un important pas enrere en aquest 
sentit i dificultaria enormement les possibilitats de refer les 

complicitats generades el darrer any, i la possibilitat de generar-ne de 
noves de cara als processos claus que afrontarem a partir de la tardor. 

Aquests són els dos motius fonamentals que desaconsellen anar a unes 

eleccions europees on entenem que no ens juguem res i en canvi tenim 
molt a perdre. Però n'hi ha d'altres: 

No hi ha el consens suficient, ni intern ni extern, per anar a unes 
eleccions 

El debat al voltant de la possibilitat de concórrer a les eleccions 
europees divideix fortament l’organització en un moment en què les 

darreres tensions internes han suposat ja un desgast dels òrgans i del 
conjunt de la militància, restant esforços per intervenir políticament. 

Aquesta divisió es fa palesa també més enllà de la CUP. Arran ja ha 
manifestat la seva intenció de no fer campanya, i de fet es plantejaven 

la possibilitat de demanar l’abstenció activa. També altres agents han 
manifestat el seu parer al respecte. Més enllà dels companys i companyes 
de l’esquerra independentista organitzada, aquest és un tema que també 

divideix tant l’electorat potencial com l’entorn polític i social amb el què 
treballem quotidianament. A diferència de l’ampli acord, intern i extern, 

entorn la decisió de concórrer a les darreres eleccions al Parlament de 
Catalunya, aquesta vegada ens trobem davant d’una situació força diferent. 

Una aliança en bona mesura artificial 

La composició de la coalició ha estat més aviat fruit de les presses 

del darrer moment i les pressions per constituir una candidatura a 
les eleccions europees després de la negativa d’ERC a fer-ho, que la 

conseqüència d’una aliança internacional amb altres pobles de 
l’estat espanyol de cara a la intervenció política conjunta de cara a 

l’exterior, particularment, a la Unió Europea o Europa. En aquest sentit, 
estem prioritzant, i fins i tot establint, unes aliances internacionals, que 
lluny de fer-se amb criteris polítics, ideològics i estratègics, es fa en base a 

la mera oportunitat electoral, ni tant sols en la tàctica immediata. Així 
doncs, les presses per concórrer en unes eleccions on hi tenim poc o gens a 

guanyar ens condicionen, i molt, un treball internacional que tot just hem 
començat a treballar darrerament. 

D’una banda, els nostres contactes amb EH Bildu com a coalició han estat 

molt limitats, i amb alguns dels integrants directament inexistents (Aralar i 
EA). A més a més, aquests contactes mai no s’han articulat sobre la base 
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d’una certa estratègia compartida respecte la política internacional, i, 

encara menys, europea. De l’altra banda, la nostra relació amb el BNG és i 
ha estat del tot inexistent, entre altres coses perquè el nostre referent 

gallec sempre ha estat l’esquerra independentista, i en particular NOS-UP. 
En aquest sentit, el principi d’acord arribat amb EH Bildu i BNG, desplaça a 
un segon terme a NOS-UP i en condiciona la participació a la voluntat del 
BNG. 

Una posició clara en contra de la Unió Europea 

Des del punt de vista SOCIO-ECONÒMIC cap projecte transformador 

és possible. Els principis de política econòmica, concretament els principis 
neoliberals de política econòmica, estan inclosos en el corpus jurídic de la 

Unió Europea des del Tractat de Maastricht. Així, el Parlament Europeu o 
qualsevol dels estats membres de la UE, sigui del signe que sigui, es veurà 

obligat no sols a l'adopció d'aquests principis, sinó també a la seva 
perpetuació ja que com la Comissió Europea diu sols s'estableix una 
excepció pel no compliment del dèficit i no són l'educació pública, la sanitat 

o el sistema de pensions sinó el pagament dels interessos i el capital del 
deute, ja que tenen prioritat de rang constitucional. Una altra política que 
no sigui neoliberal dins de la UE no és possible. 

Des del punt de vista DEMOCRÀTIC arrossega un dèficit democràtic 
estructural. Les mancances democràtiques de L’UE son notòries i 
flagrants: fa 20 anys que diferents autors europeus parlen del “dèficit 

democràtic de l'UE”. Sense fer una tesi al respecte, els arguments més 
comuns són: 

 Absència de divisió de poders a la UE. 

 Caràcter tancat del Consell Europeu i del Banc Central Europeu, el 

poder executiu real, i que actuen de manera totalment autònoma per 
exemple formulant el seguiment de les polítiques d’austeritat fora del 
control del Parlament 

 Deficiència del Parlament Europeu en virtut d'un nombre de votants 
baix, a causa del caràcter secundari de les eleccions europees. 

 No hi ha competició entre elits rivals pel poder polític, ja que aquest 
es disputa a la Comissió Europea, al BCE i als lobbies externs de 
pressió. 

 El Parlament Europeu és institucionalment dèbil. No es pot triar 
(només vetar) el President de la Comissió i aquesta en el seu conjunt 

 Existència de lobbies externs tremendament poderosos que marquen 
les directrius legislatives que segueix la comissió en molts àmbits. 

El dret a decidir no es dirimeix dins la UE 

 Històricament hi ha hagut representació independentista al 

Parlament Europeu, és dir, que no irrompríem amb un discurs nou 
sobre el dret a l’autodeterminació dels pobles d’Europa. Eurodiputats 
anteriors ja ho han fet, sense gaire èxit com es pot comprovar. I això 

degut a que els diferents tractats de l’UE no reconeixen els pobles 
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sense estat. És més, totes les iniciatives com a catalanes que hi 

volguéssim aportar haurien de comptar amb l’aprovació per 
unanimitat de l’estat espanyol. Exemple: el català no és llengua 
oficial. 

 Full de ruta a nivell internacional del govern iniciat al 
parlament i amb resultats nefastos: Hem de recordar que els 
eurodiputats de CIU, ERC i ICV van enviar una carta al president del 

Parlament Europeu per a que es posicionés sobre el procés. 
Recordem les declaracions de Martin Schulz: “afirma que la 

independència de Catalunya és un problema intern d'Espanya i no 
europeu. L'eurodiputat alemany creu que el debat sobre el 
sobiranisme s'ha de resoldre a través de les lleis espanyoles: 

"L'autonomia o la independència és un problema intern d'Espanya, no 
és un problema europeu. Ja sé que els catalans voldrien que jo 

digués que tenen raó i els espanyols que digués que els catalans 
estan equivocats, però és un problema intern d'Espanya. S'ha de 
resoldre amb la Constitució i no amb els tractats europeus." 

Ni les eleccions europees seran un assaig general de la consulta, ni 
representen una possibilitat d’exhibir múscul 

S’ha dit que aquestes eleccions poden esdevenir un "assaig general de la 

consulta" i que aquests comicis tindran "un paper clau" en el procés 
d'emancipació nacional que viu Catalunya perquè els "catalans podran votar 

sense restriccions". CiU i ERC han intentat reforçar aquestes idees i ho 
seguiran intentant. Creiem que, en la lluita per l'hegemonia del procés, 

l'objectiu de reforçar els posicionaments de la CUP passa per la no 
participació a les eleccions europees pels següents motius: 

 No hi ha candidatura única, els partits es presenten per 
separat: Les eleccions no seran un avançament dels resultats de la 

consulta perquè no hi ha candidatura unitària dels que proposen el sí 
o el no a la consulta. És dir que aquesta imatge d’assaig no es 
donaria donat que les opcions electorals van per separat. 

 No dóna una imatge fidel del suport per la baixa participació: 
Les eleccions europees sempre tenen una molt baixa participació 
donada la desafecció envers les institucions europees desconegudes i 

llunyanes, motiu pel qual no és una bona oportunitat d’exhibir múscul 
electoral. Aquesta imatge no fidel pot derivar en males 

interpretacions sobre si la feina que s’ha dut a terme als municipis i al 
parlament són correctes i ens han permès recollir suports o no. 
Segons dades de l'IDESCAT: 

 

 

Europees 
2009 

Municipals 
2011 

Parlament 
2012 

Participació  36,94  55,01  67,76 

Abstenció  63,06  44,99  32,24 
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 Si els vots baixen, que ho faran, les expectatives no assolides 
podrien suposar frustrar bona part de les il·lusions dipositades 
en el projecte de la CUP a menys d’un any per les eleccions 
municipals i segurament de les eleccions autonòmiques. 

Més enllà de la conjuntura, en clau externa 

Donada l’opaca i antidemocràtica estructura institucional de la Unió 

Europea, així com els objectius als quals serveix, entenem que aquestes 
eleccions no deixen de ser una oportunitat pel sistema partitocràtic per 
continuar retroalimentant-se. És per això que no acudir a aquesta comtessa 

electoral pot ajudar a denunciar aquest sistema partitocràtic, així com 
reforçar l’eix de lluita democràtic de la CUP. Tampoc està gens clar que la 
participació electoral permeti reforçar els eixos social i nacional de lluita. 

Des d’aquesta perspectiva, anar a les eleccions europees representa una 
sèrie de costos importants: 

 Similitud respecte de la política clàssica d’acudir a cada 

comtessa electoral. Acudir de manera sistemàtica a cada procés 
electoral sense fer un anàlisi de què hi podem aportar amb la nostra 
participació a la creació del contrapoder popular, i sobretot assumint 

qualsevol proposta electoral ens situa en postures semblants a les 
formes polítiques clàssiques i el cost és que ens resta complicitats 
amb sectors que necessitem mantenir com aliats. 

 No generem una cultura política pròpia sinó que executem pur 
electoralisme, fet a més amb preses que és a l’antítesi del què volem 
generar nosaltres que és un creixement sostingut, arrelat i amb 

qualitat que superi el miratge de la representació institucional com 
una estructura en la qual es delega. 

 No ens permetria fer una campanya sincera contra la troika 

des de l’anticapitalisme ja que els continguts que campanya de BILDU 
proposa no són anticapitalistes, i ens deslegitimen per dir que 

defensem la sortida de l’EURO i de la UE ja que confluiríem en la 
candidatura amb partits que defensen una altra Unió Europea 
possible. 

 Tàcticament no ens permet mostrar els Països Catalans com al 

nostre marc de construcció nacional. És cert que les eleccions 
europees, al ser de demarcació única, poden estratègicament 

visualitzar els Països Catalans i per tant avançar en la seva 
construcció si és que hi ha una proposta que vagi més enllà del 
tacticisme. En aquest cas sols serviria per recollir alguns vots 

independentistes de les Illes i el País Valencià, però no per realitzar 
una expansió arrelada i sostinguda al territori. Per tant, no serveix 

per construir els Països Catalans, sinó per recollir resultats electorals 
amb una candidatura eminentment principatina. 

 Créixer ràpidament a toc de processos electorals crea nuclis 
quantitativament, però qualitativament? La creació de grups de 

suport durant la campanya que després poden convertir-se en nuclis 
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locals, com ja va passar a les europees del 2004 o a les 

autonòmiques del 2012, amb especial incidència al País Valencià o les 
Illes no és l’exemple garantista per començar un projecte de la CUP a 

un municipi. Apostem per nuclis que treballin de manera estable als 
pobles, que siguin el resultat de la feina de les lluites del lloc concret. 
I tot i que molts nuclis de suport acaben consolidant en nuclis 

estables, també és cert que molts altres no. En tot cas sense 
desmerèixer aquesta manera de créixer, el projecte de la CUP deu la 

major part del seu èxit a un creixement allà on existeixen lluites i on 
la lluita institucional n’és una lluita complementària, no l’única. 

 

En definitiva, 

Entenem que la no participació a les eleccions europees suposen una 

oportunitat per la CUP per reforçar la seva aliança amb les lluites populars, 
per construir un espai polític diferenciat de la partitocràcia i del catalanisme 
tradicional representat per CiU, ERC i ICV-EUiA, així com per dur a terme un 

treball polític basat en l'impuls de iniciatives populars àmplies orientades a 
reforçar la unitat popular. 

Entenem que aquest treball polític és difícilment compatible a nivell 

organitzatiu i polític amb l'esforç que suposa presentar-se a les eleccions 
europees, ja que dificulta o impossibilita directament iniciatives 

imprescindibles com la celebració de la segona edició de la TUP, o la 
preparació i desenvolupament de l'Assemblea Nacional de la CUP. Aquests 
motius fan que participar a les eleccions europees allunyi la CUP dels 

sectors polítics i socials que ens han d'ajudar de forma determinant a 
afrontar amb garanties el curs polític proper, amb una convocatòria de 

consulta a l'horitzó i unes eleccions municipals claus per al desplegament 
polític de la unitat popular al conjunt dels Països Catalans. 

Som conscients, en qualsevol cas, que decidim el que decidim en relació a 

les eleccions europees, molt bona part de la militància de la CUP no se 
sentirà satisfeta amb la decisió final. És per això que creiem que en tot cas 
és fonamental recordar que hi ha molta feina a fer, i que això ha d'implicar 

un plus de responsabilitat amb les tasques i els reptes polítics i 
organitzatius pendents, que entenem que van molt més enllà de les 

eleccions europees, i sobretot, que requereixen de poder enfortir-nos i no el 
contrari. 

 


