
ASSEMBLEA OBERTA  27/09/2014

A les 18.10 h del dissabte 27 de setembre de 2014 comença l’Assemblea Oberta de la CUP Tàrrega.

Un membre de la CUP presenta l’assemblea local de la CUP Tàrrega i es repassen les accions dutes a

terme des de la seva formació ara fa un any.  També s’explica que el  motiu de l’Assemblea Oberta és

debatre la possible candidatura de la CUP Tàrrega a les properes eleccions municipals, ja que hi ha una

demanda social de construcció de processos per aturar les polítiques antisocials i opaques actuals. La CUP

entén que la unitat popular real és la unitat d’acció amb els moviments socials i els col·lectius que lluiten al

carrer.

Un altre membre de la CUP repassa els orígens i els principis generals de la CUP: anticapitalisme, lluita pels

drets socials, a favor del  dret a participar i  decidir políticament, contra el patriarcat,  contra la xenofòbia

institucional,  defensa  del  territori  i  alliberament  nacional.  Es  recorda  la  postura  crítica  de  la  l’esquerra

independentista envers tot el procés de la Transició.

Un tercer membre de la CUP explica que el funcionament intern de la CUP es basa en l’assemblearisme i

que a Tàrrega es necessita més implicació ciutadana. També s’explica que l’objectiu últim de la CUP és la

transformació  social,  més enllà  de tenir  o  no un regidor  a  l’Ajuntament.  El  que es  busca  és  casar  la

representació institucional amb la mobilització popular al carrer per capgirar les injustícies socials i canviar

les coses.

Aquest darrer any, la CUP a Tàrrega ha treballat en diversos espais amplis: per la lluita i la defensa de la

Sanitat Pública, per organitzar el Multireferèndum amb el Procés Constituent de Tàrrega, amb la Plataforma

Urgell-Segarra per Palestina amb una clara vocació internacionalista, pels menjadors escolars dels alumnes

de pobles sense escola, contra la Reforma Laboral i la Llei de l’Avortament juntament amb el Casal Popular

el Rostoll, entre d’altres.

La CUP porta el codi ètic a la pràctica real amb la no-acceptació de dobles càrrecs o amb la limitació de

sous. En coherència amb els principis de la CUP un regidor no ha de ser més que la veu de l’assemblea i

les reivindicacions socials a l’Ajuntament.

Un membre de la CUP explica que el sentit de l’Assemblea Oberta és contactar amb més persones que

vulguin comprometre’s en la transformació social.  També es volen copsar les diferents sensibilitats dels

simpatitzants de la CUP.

També es vol que es facin propostes i es creïn comissions de treball sobre els diferents aspectes a potenciar

de la política municipal.  Es proposen cinc eixos municipals,  tot i  que se’n poden proposar més: justícia

social, igualtat, cultura i participació, territori i llibertat.

Al torn obert de paraules es proposa pensar quin és el primer punt que s’hauria de començar a treballar, i

algú diu que la justícia social: per exemple, l’habitatge o l’ensenyament.



Es comenta que l’Ajuntament hauria de ser quelcom més obert a la ciutadania, més enllà de només votar

cada quatre anys.

Es critica la Participació Ciutadana a Tàrrega, ja que tot i existir un reglament, a la pràctica no és efectiva.

Es proposa que als  plens de l’Ajuntament pugui  participar  el  públic  i  que realment  es faci  ressò de la

voluntat popular.

Es recorda que la CUP és una bona eina per a fer arribar crítiques al funcionament de l’Ajuntament, ja que

en alguns municipis la CUP ha aconseguit que el públic pugui participar o parlar als plens.

També es comenta la importància que pot tenir un regidor a l’oposició, ja que així es pot disposar de tota la

informació municipal.

A més, amb la poca transparència que té el nostre sistema democràtic la feina d’un regidor a l’oposició pot

ser molt important.

S’obre el debat sobre la necessitat o no que la CUP es presenti a les eleccions municipals a Tàrrega. També

s’explica la trobada amb gent del Procés Constituent (PC) i ICV de Tàrrega en la qual no es va acabar de

concretar res. Un punt de divergència és que a Tàrrega no hi ha hagut un treball al carrer per part d’ICV,

cosa que fa difícil una coalició o el treball conjunt entre la CUP i aquesta formació política.

Es debat,entre tots, durant una bona estona, la intenció i els beneficis de no fer una llista blanca d’esquerres

a l’Ajuntament, amb PC i ICV. Dos companys del PC expliquen els seus punts de vista també i es debat tot

plegat.

Es comenta la possibilitat real de pactar amb el Procés Constituent, però no amb ICV. També es comenta la

importància de deixar els personalismes a banda si realment es vol construir una alternativa d’esquerres a

Tàrrega.

Una altra opinió exposada és la possibilitat que la CUP Tàrrega es presenti en solitari a les eleccions, cosa

que serviria també d’autoavaluació.

Es comenta que la llista electoral al final és una llista de noms i si acceptaria ICV una llista conjunta amb els

primers noms de la CUP.

La gent que forma part d’un partit no pot lliurar-se de la seva càrrega; per tant, una llista amb marca blanca

estaria formada també per persones afiliades a partits polítics. 

També es comenta que la clau de la candidatura serà tenir  un bon programa, intenció i  coherència.  I,



sobretot, treballar-lo al carrer.

Es fa difícil fer una candidatura nova amb gent lligada a altres partits convencionals.

Finalment, es conclou que la sintonia general de l’Assemblea Oberta és que hi ha un espai polític perquè es

presenti la CUP a Tàrrega i es demana a la gent que s’apunti i participi a les assemblees. 

A les 20.05 h s’acaba l’Assemblea Oberta.


