
Proposta d’organització i estructura de gestió de la 
candidatura resultant del procés Per la ruptura

A les properes eleccions al Parlament de Catalunya del diumenge 27 de setembre, la CUP i les 
organitzacions participants en el procés “Per la ruptura” es presentaran sota la marca “CUP - Crida
Constituent”. Aquesta candidatura, construïda conjuntament entre múltiples agents polítics, neix 
amb la voluntat d’anar eixamplant la base social i els suports que rep entre el conjunt de la 
societat el projecte polític de la Unitat Popular.

L’any 2012 la CUP va decidir a l’Assemblea Nacional de Molins de Rei presentar-se a les 
eleccions al Parlament de Catalunya sota el nom CUP – Alternativa d’Esquerres. Posteriorment es
va negociar amb altres organitzacions de l’esquerra anticapitalista (com fou el cas de En Lluita i 
Lluita Internacionalista) i del municipalisme (com per exemple algunes de les Candidatures 
Alternatives del Vallès o Gent de Gramenet) el seu suport i participació en aquesta candidatura.

Enguany no ens trobem en el mateix escenari. Aquest cop la candidatura amb la que la CUP es 
presentarà a les eleccions és el resultat d’un procés que ha comptat amb la presència activa de 
múltiples i diferents agents, que tot i representar una disparitat pel què fa la seva importància i pes
social, sí que ens ha de fer contemplar aquest escenari de forma diferent al de l’any 2012, sobretot
pel què fa la forma d’afrontar el debat de com s’ha d’organitzar i gestionar la candidatura.

S’han realitzat dues rondes d’assemblees obertes que han fixat alguns dels principals elements 
que regiran la candidatura: els punts programàtics, el codi ètic, el procediment de confecció de les 
llistes i els noms de les persones que podran ser escollides en un procés de primàries obertes. I 
alhora, s’ha creat un espai permanent de reunió i trobada, que fa que, en aquests moments, 
l’espai Per la Ruptura, sigui ja un espai de treball relativament consolidat.

Un dels aspectes més directament relacionats amb la tasca que es realitza en el grup 
parlamentari, és l’òrgan que n'ha de definir les línies d’acció política i que haurà de realitzar-ne el 
seguiment permanent. En aquest sentit, l’experiència del Grup d’Acció Parlamentària durant tota 
aquesta legislatura, ens permet apuntar alguns dels elements que podrien millorar: la manca 
d’implicació per part de bona part de qui es preveia que en formés part; la limitació en la capacitat 
propositiva; i la progressiva deslegitimació de l’òrgan.

És per aquests motius que es fa del tot necessari reorientar la formulació de l’òrgan i donar 
compliment a un dels elements centrals de l’aposta de la creació del GAP: la no supeditació del 
conjunt de l’organització i dels seus òrgans permanents, el CP i el SN, a la tasca parlamentària.

1. Grup d’Acció parlamentària

El Grup d’Acció Parlamentària ha de ser un òrgan que impulsi l’activitat del grup parlamentari, que 
en defineixi les línies estratègiques per cada període de sessions, que serveixi per a decidir les 
iniciatives polítiques en un marc participat i que alhora permeti dur a terme les tasques de 
seguiment i control de l'activitat parlamentària.

Al mateix temps, es consolida la voluntat que el GAP sigui un espai de treball en què conflueixin 
les Assemblees Territorials i també aquelles organitzacions i espais que siguin veritable expressió 



de la construcció de la Unitat Popular. 

Per tal de complir aquestes tasques, es  fixen dues convocatòries extraordinàries anuals, a 
l’inici de cadascun dels períodes de sessions, i convocatòries mensuals ordinàries.

Les convocatòries extraordinàries, pretenen ser espais plenaris, fixats a l’inici del període de 
sessions parlamentari (setembre-desembre i gener-juliol) i que tinguin l'objectiu d'establir les 
prioritats de treball a nivell d’acció política parlamentària.

Les trobades seran plenàries, en el sentit que seran obertes a la participació de tots els espais que
es descriuen, i amb la voluntat que esdevinguin també un exemple de proposta de treball 
parlamentari obert a la participació, que dibuixa un debat fet possible per tots els espais polítics i 
organitzacions que es senten seu el projecte i que, conjuntament amb les Trobades d’Unitat 
Popular, fixen dues cites anuals que han de tenir repercussió evident en clau de construcció 
d’unitat popular, però sobretot, en relació a una altra concepció de la institució i del treball 
parlamentari que ens diferencia d’altres opcions.

Més enllà d'aquestes trobades plenàries, les atribucions del GAP seran:

 Desenvolupar les línies generals d’acció política prenent en consideració, i mantenint la 

coherència, amb les ponències aprovades en les Assemblees Nacionals de la CUP.

 Proposar la priorització del treball parlamentari per tal de definir els àmbits de treball 

estratègics, tot posant-lo en relació amb l’agenda política de l’esquerra independentista i 
anticapitalista, i dels moviments i les lluites populars.

 Definir la intervenció en el marc de la institució d'acord amb una lògica pròpia, que 

reverteixi directament en l’enfortiment de la unitat popular, que aprofundeixi en la crítica 
fonamentada als límits de la institució i de l’ordenament que el regeix.

 El GAP prendrà decisions sobre els posicionaments del grup parlamentari.  Tot i això, en 

aquelles decisions que tinguin un alt contingut polític i que aquestes afectin o puguin 
afectar de manera clara l’estratègia política de la candidatura CUP-Crida Constituent. Les 
decisions relatives a investidura i formació de govern, pressupostos i  procés 
independentista es prendran en el marc de convocatòries conjuntes del GAP i  el CP.

Les convocatòries ordinàries, es celebraran mensualment, tot recollint i desenvolupant els acords 
marcs definits en les trobades extraordinàries, i tot concebent el treball de forma col·legiada i 
permetent que els mateixos membres del GAP es puguin adscriure a àrees de treball concretes, 
puguin participar de l’elaboració de materials i esdevinguin suport actiu en l'execució dels acords 
presos.

En termes generals, i entenent el marge de flexibilitat que cal generar per tal d’adequar-se a 
contextos no previstos, el GAP s'encarregarà d'elaborar els següents instruments de treball:

 Calendaritzar l’activitat parlamentària.

 Desenvolupar i concretar les línies generals d’acció política sortints de les convocatòries

extraordinàries.

 Ajudar a definir els posicionaments polítics del grup parlamentari prenent també com a 

referència, a banda dels ja citats, els acords presos en el Consell Polític i el Secretariat 
Nacional.



 Esdevenir enllaç permanent amb les respectives assemblees locals i territorials  per 

tal de poder harmonitzar les demandes i intervencions respecte el grup parlamentari.

 Formular propostes de treball i d’acció política per a ser coordinades amb els grups de 

treball i amb organitzacions i expressions de la unitat popular.

 Elaborar informe semestral per tal de poder dotar el Grup d’Acció Parlamentària 

extraordinari d’elements de valoració i seguiment.

1.1. GAP ordinari: composició

El Grup d’Acció Parlamentària ordinari es celebrarà de forma consecutiva als Consells Polítics, i 
per tant, es fixaran en el mateix dia i lloc, de manera que els representants de les territorials es 
podran desplaçar per a assumir, si s’escau, les dues convocatòries. Les reunions del GAP seran 
obertes a:

 1 Representant de cadascuna  de les Assemblees Territorials capaç d’assumir la tasca de 

seguiment de l’activitat parlamentària (amb veu i vot)

 1 representant per cada organització de l'esquerra independentista i de les representades 

a l’Espai per la Ruptura (amb veu i vot). S'instarà a aquestes organitzacions, incloent la 
CUP, a acordar un mecanisme de ponderació de vot i un mecanisme d'entrada a la CUP-
Crida Constituent.

 4 Membres de l’Àrea d’Acció Política i Acció Estratègica del SN de la CUP (amb veu, sense

vot).

 Alliberats/des de l’Oficina Tècnica de Suport Parlamentari (amb veu, sense vot).

 Diputats/des (amb veu, sense vot).

 Els portaveus de cadascun dels Grups de Treball actius dins la CUP (amb veu, sense vot).

1.2. GAP i CP: composició de les convocatòries conjuntes

Les trobades conjuntes del GAP i del CP poden programar-se en una jornada sencera. L’ordre del 
dia i els debats seran preparats conjuntament pel Secretariat Nacional i el grup parlamentari. Les 
reunions restaran obertes a:

 Representants de les Assemblees Territorials capaces de fer propostes per a l’impuls de la 

iniciativa política de la candidatura, d'acord amb la ponderació establerta al Consell Polític 
(amb veu i vot).

 1 representant per cada organització de l'esquerra independentista i de les representades 

a l’Espai per la Ruptura (amb veu i vot).

 Membres de l’Àrea d’Acció Política i Acció Estratègica del SN de la CUP (amb veu, sense 

vot).

 Alliberats/des Membres de l’Oficina Tècnica de Suport Parlamentari (amb veu, sense vot)

 Diputats/des (amb veu, sense vot).

 Membres de cadascun dels Grups de Treball actius dins la CUP (amb veu, sense vot). 



 Es podrà valorar la necessitat de comptar amb l’assessorament i ajuda de figures externes 

a l’estructura del GAP i el CP amb capacitat i voluntat de treballar marcs d’acord

2. Trobades per la Unitat Popular 

Cal seguir apostant per les Trobades per la Unitat Popular a fi i efecte de que permetin ser
una eina útil en la construcció i eixamplament social del projecte de la Unitat Popular al 
nostre país. Seguiran sent espais oberts a totes aquelles persones que treballin per la 
transformació social i estiguin interessades en participar dels espais de debat que s’hi 
programen.

Un dels objectius estratègics que han de tenir les TUP, més enllà de permetre la 
coordinació de lluites, organitzacions i àmbits de participació política, és la de garantir una
participació massiva de persones no pertanyents a cap àmbit organitzat en el procés de  
construcció de la Unitat Popular i la definició de la seva estratègia política.  

Totes les organitzacions que hi participen es comprometen amb aquest projecte i per tant 
es fan pròpia l’estratègia definida en aquest marc, sense que això signifiqui una pèrdua 
d’autonomia o de capacitat per definir la pròpia estratègia.

Les TUP es convocaran com a mínim un cop a l’any, en forma d’onades d’assemblees 
obertes àmpliament anunciades, essent convocades en un procés que arrencarà des de 
l’àmbit més proper a la realitat social del territori (a nivell local, comarcal o territorial) per, 
de forma coordinada, culminar amb la convocatòria conjunta d’una Trobada per la Unitat 
Popular d’àmbit nacional on les temàtiques i debats a tractar han de reflectir els temes 
que s’hagin debatut a cada territori.

Amb l'objectiu de facilitar l'autonomia de les TUP respecte el funcionament de la CUP, 
l'organització cercarà finançament provinent de diverses organitzacions que estiguin 
disposades a apostar per les TUP, d'acord amb un projecte polític compartit, entenent que 
cap de les organitzacions finançarà més del 50% del projecte global. En qualsevol cas, 
per tal de poder fer efectives totes aquelles tasques de preparació, logística i difusió 
necessàries, el SN garantirà el suport del personal alliberat pel correcte desenvolupament.

Les organitzacions que impulsaran les TUP seran aquelles que també donaran suport a la
Taula d'Organitzacions de Per la Ruptura. Les TUP tindran com a objectiu impulsar 
aquells debats tàctico-estratègics i sectorials que s'acordin en el marc d'aquesta Taula de 
coordinació i comptaran en tot moment amb el suport de la CUP i de la resta 
d'organitzacions d'aquest espai.

3. Taula d’organitzacions integrades a l’Espai Per la Ruptura

La voluntat creant aquesta taula és la de donar continuïtat a l’Espai Per la Ruptura, 
garantint la creació d’un espai de debat on tindran presencia totes les organitzacions que 
donen suport a la candidatura CUP-Crida Constituent.

La Taula estarà integrada per totes aquelles organitzacions, locals o nacionals amb 
presencia a l’Espai per la Ruptura i que es comprometin amb el decàleg del procés Per la 



Ruptura.

La seva principal funció serà la d’esdevenir un espai de trobada, de debat i de proposta 
política, seguint els acords estratègics que totes les organitzacions hagin definit i assumit 
conjuntament en el marc del procés de les Trobades per la Unitat Popular que com a 
mínim s’hauran de convocar un cop a l’any per aquesta Taula.

Cada organització podrà anomenar un o dos representants a aquest òrgan. En el cas de 
la CUP, aquests representants hauran de ser membres del SN i preferentment de les 
seves àrees d'Acció Estratègica i Moviments Populars.

Celebrarà 2 reunions l'any (amb la possibilitat de convocar-ne més sempre que sigui 
necessari per a desenvolupar els acords que en puguin sorgir) i es dedicarà principalment 
a l'elaboració d'anàlisis de conjuntura amb l'objectiu de facilitar marcs d'anàlisi compartits.
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