
Per una nova manera de fer política... municipal

Arran de diferents fets de corrupció i de mala gestió política, hi ha una important demanda social de 

construcció de processos per aturar les polítiques antisocials i opaques i per construir una nova manera de 

fer política, honesta, transparent i des del carrer. S’imposa, doncs, la necessitat d’una unitat popular que 

emergeixi i s’organitzi des de baix, que pugui ser mestressa de les seves decisions, i que pugui controlar la 

feina dels seus representants des de la posició de tots i cadascun dels individus que la composen.

Es fa evident, doncs, la necessitat d’una nova manera de fer política, que a les CUP entenem que passa per 

adoptar una estructura assembleària, sense un control centralitzat més enllà dels principis generals de la 

CUP (anticapitalisme, antisexisme, antiracisme, independència real) i on els representants escollits no han 

de ser més que la veu de l’assemblea a les diferents institucions on pugui estar representada. L’última 

instància de presa de decisions és, doncs, l’assemblea local d’àmbit municipal. Aquí comencem a fer 

política de debò.

És amb aquesta voluntat de mantenir sempre un peu a les institucions i un peu al carrer que entenem la 

unitat popular. Considerem que aquesta es construeix des de la lluita al carrer en tots aquells fronts que 

actualment es veuen amenaçats per les polítiques neoliberals que fins ara no s’han pogut o no s’han volgut 

aturar des dels governs: l’amenaça al caràcter públic de la sanitat que es combat des de la Marea Blanca, la 

retallada en altres serveis com l’educació i els serveis socials, la Reforma Laboral, la constant amenaça a 

l’autonomia de les dones amb les propostes de lleis antiavortistes, i tants d’altres que demanen la nostra 

presència constant i tossuda al carrer, units per defensar allò que els ciutadans creiem que és més just. 

Aquesta unitat no s’aconsegueix únicament amb una unió de partits polítics en una única candidatura en 

unes eleccions, ja que per si sola no constitueix una unitat real ni popular, sinó només institucional. En 

qualsevol cas, la segona hauria de ser un reflex de la primera. 

És per tot això que la CUP de Tàrrega ha volgut formar una candidatura unitària amb Procés Constituent, 

amb qui ha coincidit i coincideix en diferents lluites i protestes al carrer. Bastants membres de la CUP ja 

participen d’altres candidatures àmplies i trencadores, tal com s’ha fet històricament amb les Candidatures 

Alternatives del Vallès i a Santa Coloma de Gramenet, per exemple, amb la candidatura Gent de Gramenet, 

o com es farà actualment també al Vendrell amb una coalició entre Esquerra Unida, Procés Constituent i 

CUP. L’assemblea de Tàrrega del Procés Constituent va proposar fer una llista unitària amb nosaltres i ICV. 

Després d’unes quantes trobades amb les dues organitzacions vam decidir no sumar-nos-hi a causa de 

diferències cabdals en la manera de fer política, sobretot amb ICV. Per això hem decidit continuar treballant 

en la nostra línia, és a dir, de baix a dalt i al carrer. En aquest sentit som una formació oberta, i qui vulgui 

treballar amb nosaltres, haurà de ser a aquest nivell, i no exclusivament en el nivell institucional, que és 

l’únic terreny en què hem vist actuar ICV a nivell municipal. És per això que en la seva proposta hi veiem 

uns fins massa electorals.

La CUP de Tàrrega és una formació nova al municipi i busca una nova manera de fer política. Si no fos així, 

les persones que se’n consideren membres s’haurien integrat a ICV o algun altre dels partits ja existents. Si 

no ho han fet, no és per manca de solidaritat, per egoisme o per mantenir una “etiqueta”, sinó perquè creuen 

que només a la CUP trobaran allò que busquen. Volem deixar clar, doncs, que la CUP obre les seves portes 

a qualsevol persona que vulgui fer política de manera assembleària i des del carrer, i remarquem que en 

aquest sentit la nostra aposta per la unitat popular és ben ferma.
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