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ABSTRACT 

In recent years, non-sexist language has become part of the political parties’ speeches, 

especially of those representing the left wing. Without any doubt, the CUP (Candidatura 

d’Unitat Popular) is the political party that has broken all the molds as far as language is 

concerned. Not only do they use neutral words, but they also use the gender divide in 

speech, and the feminine as the generic gender. In this paper, we aim to examine the 

uses of gender in the language that the CUP uses, the reasons behind the criteria applied 

to these uses and, finally, the coherence of the speech. Therefore, we have based our 

work on three main corpuses: an oral corpus, a written corpus and two interviews. The 

first two corpuses have allowed us to collect and analyze data from different sources 

and genres, while the interviews have provided us with a deeper approach about the 

topic. Regarding the results, we have noted the use of non-sexist language for 

exclusively social purposes, which means that the linguistic approach is rarely taking into 

account. We have also remarked differences of usage depending on different variables, 

such as the platform used, the intention of the text, the word used or the member of 

the party who is speaking. Some of these incoherencies may stem from a lack of an 

advisory body within the political party. Should this body ever be created, further 

investigations would be needed to follow the development of uses of gender.  
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1 Justificació del tema 

Ja fa uns quants anys que és habitual trobar en la nostra llengua l’aplicació de criteris 

considerats no sexistes en diversos àmbits, cosa que ha derivat en un debat cada vegada 

més intens entre lingüistes i usuaris de la llengua. Un dels àmbits en què es pot veure 

més clarament aquest nou ús discursiu és la política,  especialment en partits d’esquerra. 

El moviment polític que, sense cap mena de dubte, trenca més esquemes 

lingüísticament parlant és la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Per aquest motiu, vam 

creure molt interessant investigar de manera exhaustiva els canvis que han introduït al 

seu llenguatge en relació al gènere, la causa que els ha portat a introduir-los i també les 

conseqüències que això comporta.  

Personalment, com a dona i estudiant de Llengües Aplicades, em genera molt interès la 

suposada contradicció que sembla que existeixi entre voler la igualtat entre sexes (i, per 

tant, ser feminista) i utilitzar el masculí genèric (i, per tant, no desdoblar ni utilitzar el 

femení genèric). És per aquesta raó que en aquest treball es tindran en compte totes les 

vessants socials i ideològiques que intervenen en aquest procés, però sobretot es 

guardarà un lloc especial per a la lingüística, disciplina que, paradoxalment, molt sovint 

ha quedat exclosa de la redacció dels criteris per a un llenguatge no sexista. Tenint en 

compte totes aquestes vessants, doncs,  s’aconsegueix una visió àmplia i completa sobre 

un tema tan controvertit com apassionant.  

1.2 Objectius del treball 

Els principals objectius d’aquest treball són els tres següents. El primer és observar com 

s’usa el gènere al llenguatge de la CUP. Encara que pugui semblar evident en un primer 

moment, l’anàlisi detallada dels diferents corpus escrits i orals ens dóna molts més 

matisos que cal tenir en compte.  

El segon pretén indagar en els motius que hi ha darrere dels criteris de gènere aplicats 

en el discurs de la CUP. Més concretament, es vol estudiar si els criteris provenen d’una 

base ideològica o bé lingüística, i si el problema del “llenguatge sexista” es pot resoldre 

estrictament des d’una vessant lingüística o si altres factors, com l’ideològic o el social, 

també hi tenen un paper rellevant.  
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Finalment, el tercer vol dur a terme una recerca sobre la coherència que els membres 

de la CUP fan d’aquest discurs, ja sigui la coherència del discurs d’un mateix com la 

coherència dels discursos de diversos membres de la candidatura.  

1.3 Hipòtesis 

Les hipòtesis de partida són les tres que es detallen a continuació: 

1) El discurs de gènere de la CUP es basa estrictament en criteris ideològics i, per 

tant, en cap cas es tenen en compte els criteris lingüístics. Això suposaria, doncs, 

que hi ha una confusió entre el gènere gramatical i el sexe, segurament per la 

influència dels moviments del llenguatge no sexista de l’anglès, que es van 

aplicar en una llengua que no té gènere. 

2)  Una altra hipòtesi de partida és que no hi ha gaire coherència en el discurs propi, 

entre els discursos de diversos membres de la CUP i en diferents contextos i 

plataformes, ja que no sembla que segueixin una sola directriu. La poca 

coherència en el propi discurs seria deguda, possiblement, al fet que no existeix 

ningú que tingui com a llengua materna el femení genèric o el desdoblament, 

cosa que en dificulta la coherència i n’accentua els punts febles. En canvi, la poca 

coherència entre els discursos dels diferents membres de la CUP probablement 

és deguda a la diversitat de recomanacions dels manuals de llenguatge no sexista 

i a la manca d’una directriu clara dintre del partit.  

3) Finalment, hipotetitzem que la manca de coherència en els diferents contextos i 

plataformes, per exemple en els discursos orals, els cartells publicitaris o el 

programa electoral, possiblement responen a estratègies diferents depenent de 

quin missatge es vulgui donar.  

1.4 Metodologia 

La metodologia d’aquest treball s’ha centrat, bàsicament, en dos grans eixos. El primer 

està format per un corpus que, alhora, es divideix en oral i escrit. Dintre del corpus oral, 

trobem tres vídeos de discursos d’Anna Gabriel, actual diputada al Parlament de 

Catalunya per la CUP, i dos vídeos d’Antonio Baños, diputat entre l’octubre del 2015 i el 

gener del 2016. El fet d’escollir diputats de legislatures diferents ens permet fer una 

anàlisi més àmplia i acurada del llenguatge emprat per diferents representants la 

candidatura.  
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Al corpus escrit, hi trobem el programa electoral per a les eleccions municipals de l’any 

2015 de la CUP de Vilassar de Dalt, el programa electoral de la CUP de les eleccions al 

Parlament de Catalunya del 2015, tres articles periodístics de David Fernàndez —diputat 

entre el desembre del 2012 i l’agost del 2015—, cartells publicitaris i tuits.  

Finalment, el segon eix està format per dues entrevistes semidirigides. La primera és la 

de Montserrat Ribas, doctora en lingüística i especialista en l’anàlisi crítica del discurs, i 

la segona és la de Maria Rovira, regidora i número 2 de la CUP a la llista municipal de 

Barcelona. 

1.5 Estructura del treball  

El treball s’estructura bàsicament en dues grans parts. La primera part és el marc teòric, 

que pretén introduir el debat del tractament del gènere en el llenguatge, tot donant veu 

a un gran nombre d’especialistes del tema. Aquesta part, alhora, es divideix en dues 

línies clares: la ideològica i la lingüística. D’aquesta manera, es vol donar una visió àmplia 

i diversa dels diferents aspectes que entren en joc en l’establiment de criteris anomenats 

“no sexistes”. La segona part del treball és la pràctica, en la qual hi trobem l’anàlisi del 

discurs de la CUP, que es bifurca en els documents orals i escrits, i l’anàlisi de les 

entrevistes dutes a terme. Com a recapitulació, hi trobem les conclusions, seguides de 

la bibliografia i l’annex amb els programes electorals i els articles analitzats, i les 

entrevistes. 

2. MARC TEÒRIC 

2.1 Ideologia i discurs 

Molt sovint, es descriu la llengua com el reflex de la realitat, és a dir, de la societat en 

què vivim. Al llarg de la història, doncs, cada llengua ha anat evolucionant en 

consonància amb la societat en què es trobava. D’aquesta manera, resulta evident que 

les desigualtats i injustícies socials, culturals i, en alguns casos, racials han quedat 

gravades a la llengua, fins al punt que avui en dia encara hi són. Com expressa Martí i 

Castell, “Si les llengües són reflex de la realitat, és obvi que no podem pretendre que 

s’hagin anat construint al marge de les ideologies culturals dominants de cada moment, 

que són gairebé sempre les dels més poderosos [...]” (2013: 73). És necessari insistir en 

el fet, però, que no és la llengua la que és sexista, sinó que tan sols es limita a reflectir 
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les desigualtats de la societat que en fa ús. Algunes expressions que poden ser 

considerades com a injustes, discriminadores o simplement pròpies d’una època o 

pensament diferent han quedat fossilitzades, és a dir, s’han lexicalitzat i, per tant, no 

són tan evidents a primera vista. Afortunadament, les unitats lèxiques que no s’han 

fossilitzat i que sí que són evidents pel fet que promouen la desigualtat, progressivament 

s’han anat eradicant, com ara el tractament pejoratiu de senyoreta. Aquest exemple ens 

porta al tema central que tractem en aquest treball: el gènere.  

Com en altres casos de discriminacions, la discriminació per motiu de sexe no ha quedat 

al marge de la llengua. Avui en dia, ningú no té cap mena de dubte que la dona, a les 

societats occidentals, ha estat i continua sent objecte de discriminació. De la mateixa 

manera, doncs, que la religió ha quedat impregnada en la llengua, la discriminació de la 

dona també hi ha quedat, tal com s’evidencia en la paraula ja esmentada de senyoreta.  

Tot i així, mai abans havíem vist un moviment que pretengués canviar la llengua més 

enllà del lèxic. No ha sigut fins als darrers anys que hem constatat com alguns partits 

polítics d’esquerra, especialment la CUP, han fet alguns canvis en el seu discurs que, en 

un primer moment, sorprenen, ja que van molt més enllà de l’eliminació de senyoreta 

o, fins i tot, del desdoblament. Si seguim la premissa que la llengua és un reflex de la 

societat en què vivim, es podria arribar a la conclusió que la nostra llengua, com la nostra 

societat, té alguns problemes i que, per tant, si canviéssim la llengua seria un primer pas 

per canviar la societat, tal com defensa Eulàlia Lledó: “si els canvis en la manera d’estar 

al món de la dona configuren canvis en l’ús de la llengua, també és possible que alguns 

canvis en l’ús de la llengua ajudin a canviar —i a ampliar— els llocs i la percepció de la 

dona en aquest mateix món” (Lledó, 2010: 46). Aquest raonament, que alguns experts 

consideren una fal·làcia (De Yzaguirre, 2013: 178), sembla ser precisament la base del 

discurs de gènere de la CUP. La CUP és una organització política assembleària que 

“treballa per un país independent, socialista, ecològicament sostenible, territorialment 

equilibrat i deslligat de les formes de dominació patriarcals”(CUP, 2016). D’aquesta 

manera, consideren, doncs, que la llengua també reflecteix la dominació patriarcal que 

ha imperat —o que impera encara— en la societat.  

De fet, moltes organitzacions de l’esquerra independentista tenen aquest pensament 

com a base. És per això que algunes d’elles han elaborat propostes d’estil de gènere. A 
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tall d’exemple trobem Justa Revolta, un col·lectiu feminista de Sabadell que “lluita per 

acabar amb les desigualtats socials derivades del patriarcat” (Justa Revolta, 2013). La 

proposta de gènere d’aquesta organització està especialment pensada per unificar els 

criteris de redacció de gènere en tot el territori. Així doncs, primer de tot descriuen el 

llenguatge com “un producte  social i històric que pauta la nostra manera d’entendre i 

comprendre la realitat” i ressalten el paper que el llenguatge juga en la nostra percepció 

del món i en la psique col·lectiva. Partint d’aquest punt, doncs, ressalten els usos 

discriminatoris que conté la llengua, que “esdevé el reflex dels valors i tòpics de la 

societat patriarcal”, i qualifiquen el masculí genèric com un mecanisme d’invisibilització 

subtil. És per aquest motiu que destaquen la llengua com a “mitjà de lluita” per tal que 

al final acabi actuant sobre la societat. Finalment, recomanen evitar un llenguatge 

carregat i utilitzar mots epicens o bé el femení genèric, quan els primers no siguin 

possibles (malgrat que, anteriorment, s’havia criticat l’ambigüitat del masculí genèric a 

causa de la seva doble naturalesa).  

Com recull una des les hipòtesis d’aquest treball, doncs, en principi sembla que el que 

mou la CUP a canviar la manera de fer servir el gènere en català no prové de criteris 

lingüístics, sinó de criteris ideològics. De fet, tal com apunta Lledó, “no hi ha pitjor 

trampa que la que diu que tot això es redueix a una simple qüestió de llengua” (2007: 

17).  Així doncs, a continuació veurem quina relació s’estableix entre llengua i ideologia.  

Primer de tot, cal centrar-nos a entendre el concepte d’ideologia. Segons Lizcano, una 

de les definicions vàlides del terme ideologia fa referència al “sistema d’idees i valors de 

cada subjecte social (individu, grup, classe...) i als discursos mitjançant els quals aquests 

subjectes s’expressen i es constitueixen com a tals” (1999: 2). Van Dijk especifica que 

una ideologia no es refereix a creences individuals, com es pot extreure de la definició 

de Lizcano, sinó a “creencias fundamentales que subyacen en las representaciones 

sociales compartidas por tipos específicos de grupos sociales” (Van Dijk, 2005). Van Dijk 

també afegeix que les ideologies s’expressen i s’adquireixen a través d’un discurs. 

D’aquesta manera, la ideologia articula, manté i reprodueix un discurs que actua 

directament sobre la cognició social. Així doncs, sense un discurs que les sostingués, les 

ideologies no tindrien el poder que tenen actualment i que han tingut al llarg de la 

història. Tot i així, no totes les ideologies són dominants, sinó que també en podem 
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trobar que van en contra d’allò establert com a dominant, com seria el cas, per exemple, 

del discurs feminista de gènere, tal com constata van Dijk: “Así, algunas ideologías 

pueden funcionar para legitimar la dominación, pero también para articular la 

resistencia en las relaciones de poder, como es el caso de las ideologías feministas o las 

pacifistas” (Van Dijk, 2005).  

En consonància amb el que deia Lledó anteriorment, el fet que la llengua crea realitat, 

Montserrat Ribas també és del parer que els discursos tenen un valor performatiu i que, 

per tant, creen realitat: “El discurs dominant és, bàsicament, el discurs a través del qual 

es manté, es reprodueix, es legitima i s’articula el poder; o més ben dit, és el discurs a 

través del qual el poder es construeix i s’institueix com a ordre social” (Ribas, 2004). És 

per això, doncs, que, segons Ribas, els elements lingüístics que apareixen en un discurs 

no són fruit de la casualitat, sinó que responen a una acció social i vehiculen una 

determinada representació dels fets que “reforça, qüestiona, naturalitza o refusa una 

visió dels esdeveniments i de l’ordre social” i que “pot anar en benefici o no d’un grup 

social”1. Aquesta visió va d’acord amb la línia de pensament que creu que la llengua no 

només serveix per comunicar-se, sinó també per interactuar i representar-nos al món. 

És a dir que, tal com explica Montserrat Cortès-Colomé “Atès que les llengües codifiquen 

diferents aspectes de la realitat, els parlants de les diferents llengües percebran, 

analitzaran i conceptualitzaran la realitat de maneres diferents, en consonància amb les 

distincions que la seva llengua estableix”. Tot i això, Cortès-Colomé, en relació al lligam 

de gènere i sexe i després d’analitzar diversos estudis del tema, afegeix que “no es pot 

concloure que el gènere tingui efectes en el pensament no lingüístic” ja que diversos 

estudis de referència han mostrat que “no queda provada la hipòtesi que el gènere es 

representi conceptualment” (2013: 236). 

Hi ha altres veus que qüestionen el mitjà de l’activisme lingüístic com a eina per canviar 

la realitat i que alerten del perill de quedar-se només a la façana i no anar més enllà. 

Neus Nogué introdueix el mot de política d’aparador, aquella que “fa veure que fa una 

cosa sense fer-la realment, o fent-la en una mesura molt inferior al que convindria [...]. 

I a vegades tinc la sensació que ens pensem que només utilitzant un llenguatge ‘no 

                                                           
1 Apunts facilitats a l’assignatura “Llengua, Comunitat i Ideologia”.  
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sexista’, o un llenguatge que visibilitza les dones, ja construïm una societat igualitària. I 

em sembla que la llengua, per bé i per mal, no té tanta força ni tant de poder. Però com 

que, això sí, és un recurs bastant visible, pot funcionar la mar de bé com a política 

d’aparador.” (2013: 49).  De fet, tal com apunta Mercedes Bengoechea, el llenguatge no 

sexista es caracteritza pel seu ús desordenat i intermitent, i pràcticament només estès 

en cartes informals, salutacions de correus i campanyes polítiques (2011: 7). 

2.2 Sexe i gènere 

Si ens centrem a abordar els canvis denominats com a “no sexistes” des d’una 

perspectiva lingüística, comprovarem ràpidament que els conceptes de sexe i gènere 

generen confusió. Tal és així que els que s’oposen a aquest canvi asseguren que, 

possiblement, si no fos per aquesta confusió, no existiria el problema del llenguatge 

sexista (Salmeron, 2016). Segons M. Carme Junyent, “Quan es tracta de les relacions 

entre dones i llengua ens estem referint a una sèrie de fenòmens de naturalesa molt 

diversa. El fet que la major part d’aquests fenòmens s’englobi en la categoria de 

«gènere» ha contribuït a crear una gran confusió que es manifesta, sobretot, en 

l’anomenada «llengua no sexista [...]»” (Junyent, 2013).  

Resulta imprescindible per a l’elaboració d’aquest treball, doncs, distingir entre el 

significat de sexe i el de gènere. Segons el diccionari normatiu de l’Institut d’Estudis 

Catalans (DIEC2, 2016) el gènere es pot definir com a una “categoria gramatical que en 

algunes llengües dóna lloc a la distribució dels substantius en classes nominals, en funció 

d’un cert nombre de propietats formals que es manifesten per mitjà d’afixos flexius, de 

la concordança amb l’adjectiu o de la referència pronominal”. Així doncs, d’acord amb 

aquesta propietat d’afectar el marcatge i la concordança dels substantius, en català els 

substantius es divideixen en dos grups: els masculins i els femenins. Es pot intuir que no 

sempre hi ha una correlació directa entre el gènere i el sexe quan s’és conscient que en 

altres llengües hi ha un tercer gènere: el neutre. D’aquesta manera, com explica 

Matthews (1997: 142)  al seu diccionari de lingüística, les noies de manera “natural” 

tenen el sexe femení, però la paraula alemanya Mädchen (‘noia’) és gramaticalment 

neutra.  

Pel que fa al sexe, es pot definir com el “conjunt de les peculiaritats bioquímiques, 

fisiològiques i orgàniques que divideixen els individus d’una espècie en mascles i 
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femelles i fan possible entre ells, mitjançant els adequats processos de conjugació o 

fecundació, una periòdica modificació de la informació genètica” (DIEC2, 2016). Així 

doncs, el sexe es refereix a la biologia, i el gènere, a les categories gramaticals. Seguint 

aquest fil de raonament, doncs, algú es podria preguntar per què designem la categoria 

gramatical que es refereix al sexe masculí amb el nom de masculí i la categoria 

gramatical que es refereix al sexe femení amb el nom de femení si, en teoria, el gènere 

i el sexe segueixen camins separats. Tal com diu Bibiloni, “la relació del gènere amb el 

sexe és parcial i relativa” (2009). Naturalment, per a aquelles paraules que no tenen 

sexe, el gènere és un fet arbitrari conseqüència de la història de la llengua. D’aquesta 

manera, les paraules ordinador, paraigües i rebuig són masculines, mentre que cadira, 

superstició i sort són femenines. En canvi, en les paraules que es refereixen a éssers vius 

que tenen un sexe determinat, hi trobem una consonància entre gènere i sexe. Així 

doncs, les paraules dona, mare i euga, que es refereixen a tres éssers vius de sexe 

femení, queden classificades com a gènere gramatical femení, i les paraules home, pare 

i bou, com a gènere masculí. Tanmateix, considerem oportú remarcar el fet que la 

designació de l’oposició entre gènere gramatical femení i gènere gramatical masculí no 

necessàriament hauria de coincidir amb el nom amb què designem els dos sexes. És a 

dir, que podríem parlar perfectament de “gènere blanc” i “gènere negre” o de “gènere 

0” i “gènere 1”. De fet, si ens fixem en altres llengües, podrem constatar que la distinció 

entre masculí i femení no és tan freqüent com ens pensem i que hi ha moltes maneres 

de classificar, com ara animat/inanimat, humà/no humà, etc. D’aquesta manera, resulta 

més evident que encara que un gènere gramatical es refereixi a un sexe determinat la 

connexió no és totalment directa.  

És precisament pel fet que la classificació nominal respon només parcialment a 

fonaments semàntics que Junyent prefereix establir una primera divisió més àmplia, 

entre gènere motivat i gènere arbitrari. Les paraules que correspondrien al gènere 

arbitrari són aquelles que no responen a cap criteri per tal de quedar classificades com 

a masculines o femenines. Un clar exemple d’aquest fet és el de la llengua ket, l’última 

supervivent del grup ienissei (que forma part de les llengües paleosiberianes) tal com 

exemplifica Junyent (2013: 148):  
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“Els substantius en ket es classifiquen en masculí, femení i neutre. El masculí inclou, a banda 

dels humans mascles, els animals mascles, alguns ocells, gairebé tots els peixos, alguns insectes, 

tots els arbres, objectes de fusta grans i la lluna. El femení inclou alguns animals, alguns tipus de 

peix i el sol. La resta pertanyen al gènere neutre. [...] Sembla evident que, per més que es puguin 

identificar alguns criteris d’inclusió en una classe nominal determinada, l’explicació d’aquests 

criteris no és ni de bon tros transparent.” 

Pel que fa al gènere motivat, en trobem un exemple a la llengua amhàric del grup de les 

llengües semítiques (que forma part de la família afroasiàtica) en què el gènere no 

presenta cap marca formal i les concordances entre les paraules depenen del sexe o de 

convencions, tal com descriu Junyent (2013: 148): 

“Els objectes inanimats generalment tenen gènere masculí. En el gènere, en amhàric, hi 

conflueixen, de fet, dos trets, el sexe i la dimensió. El masculí s’associa a les coses grans i el 

femení a les petites, i dependrà de la intenció de l’emissor que faci servir un gènere o un altre; 

així, un substantiu com kokäb ‘estel’, que és femení, concorda en masculí si destaca entre els 

altres estels; o ‘casa’, que és masculí, esdevé femení si la casa és molt petita (Junyent & 

Muncunill 2010).” 

Així doncs, en aquest exemple podem veure com, a diferència del gènere arbitrari, les 

paraules que formen part del gènere motivat queden classificades en una categoria o 

en una altra d’acord amb les convencions establertes en aquella llengua (en el cas de 

l’amhàric depèn de la mida) i també pel sexe del referent.  

Un cop vista aquesta classificació gramatical que permet donar una dimensió més clara 

de la diferència entre sexe i gènere, ens centrarem en criteris semàntics per tal d’acabar 

d’analitzar el gènere de la llengua catalana. Anteriorment, hem classificat les paraules 

entre aquelles que designen un referent que té sexe (com ara un ésser viu femení) i 

aquelles que designen un referent que no té sexe i que, per tant, el gènere li ha sigut 

aplicat de manera arbitrària (com ara un objecte inanimat). Dins del grup de les paraules 

que es refereixen a éssers vius que tenen sexe, hi trobem dos subgrups: les paraules que 

associen el contingut semàntic de masculí i femení a lexemes diferents (com ara pare i 

mare) i les que paraules amb flexió de gènere (com ara, fill-filla o professor-professora). 

A més a més, també trobem dos altres tipus de paraules: les de forma invariable i que 
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tant són de gènere femení com masculí (per exemple, astronauta) i les epicenes, amb 

gènere assignat arbitràriament i sense flexió (com ara, persona) (Bibiloni, 2009). 

2. 1.1 Gènere marcat i no marcat 

Malgrat tota l’explicació lingüística, si preguntéssim a un nen quin és el tret més distintiu 

entre les paraules masculines i les femenines segurament diria que les femenines 

acaben en –a. Aquest fet, però, no determina totalment el gènere d’una paraula, sinó 

que, tal com diu Bibiloni, la condició de femení o masculí “es lliga a un coneixement previ 

que té el parlant”, ja que també trobem paraules que acaben en –a i són masculines i 

paraules que no acaben en –a i són femenines (2009).  

Pel que fa als noms flectius, o amb flexió de gènere (tractats anteriorment), les paraules 

femenines porten una marca morfològica en forma d’-a i, en canvi, el masculí no. Això 

ens porta a tractar el tema d’aquest apartat: el gènere marcat i el no marcat. El morfema 

–a, doncs, marca les paraules flexives femenines tot convertint-les en el gènere marcat. 

La no marca de les paraules flexives masculines, doncs, les converteix en el gènere no 

marcat. Així doncs, quan totes elles hagin de concordar amb adjectius i articles, entre 

d’altres, ho faran d’acord amb el gènere al qual pertanyen (marcat o no marcat). Aquest 

fenomen, conegut com a marcatge, no només afecta el gènere d’una llengua sinó que 

l’oposició entre marcat i no marcat és recurrent i afecta molts altres àmbits de la llengua, 

com ara la fonologia. A tall d’exemple, moltes llengües que tenen els sons [p] i [b] sovint 

ensordeixen el so sonor ([b]) quan es troba en situació final de mot. Així doncs, la 3a 

persona del singular del verb saber es pronuncia com a [‘sap], encara que a l’infinitiu del 

verb el so sigui sonor. Per tant, el so sord [p] és el no marcat perquè és el que s’utilitza 

“per defecte”.2 

Així doncs, el gènere no marcat del català i de la resta de les llengües romàniques és el 

masculí, tal com també es pot comprovar en el fet que les paraules neutres concorden 

amb el masculí i no amb el femení. Aquest masculí, doncs, es denomina masculí genèric 

o, tal com diu el lingüista Albert Pla, “fals masculí”, ja que engloba els dos gèneres (2013: 

128). Bibiloni també destaca la no masculinitat de les formes marcades quan s’usen de 

manera col·lectiva: “En rigor, no és una forma masculina sinó una forma sense cap marca 

                                                           
2 Exemple cedit per Esteve Clua.  
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de gènere. L'error és creure que aquest sistema subsumeix el femení dins el masculí i 

crea una dependència de la dona vers l'home. Aquest sistema no inclou el femení dins 

el masculí, ni subordina l’un a l'altre: únicament dota el femení d'uns identificadors 

formals que nega al masculí, i encarrega al context la funció de destriar si un element no 

marcat es refereix a mascles o a mascles i femelles” (2009).   

Aquest mecanisme lingüístic que pot passar totalment desapercebut quan parlem de 

noms flexius singulars, permet evitar la repetició quan es parla de col·lectius i, així, 

compleix amb dues de les principals característiques del llenguatge: l’economia i la 

recursivitat. El seu funcionament rau en l’oposició de dos termes, un dels quals, el no 

marcat, en alguns contextos també inclou l’altre, el marcat. Un altre clar exemple que 

aquesta estratègia no només recau en el gènere i que es basa en el principi de 

l’economia és el dels mots nit i dia. Tal com explica Pla “Si dic «Els últims dies del viatge 

no em vaig trobar gaire bé», a ningú se li acudirà preguntar-me «I com és que et trobaves 

bé a les nits?». El context deixa claríssim que aquí dies inclou nits. Ningú diu «Els últims 

dies i les últimes nits del viatge no em vaig trobar bé» perquè ens regim pel principi de 

fer servir sempre les mínimes paraules per fer-nos entendre” (Pla, 2013: 128). 

Tanmateix, Lledó, que es posiciona a favor de l’anomenat “llenguatge no sexista”, 

argumenta que l’economia del llenguatge no és més important que les necessitats 

comunicatives i que aquestes últimes sempre passen al davant. Per això, la filòloga 

expressa el seu desacord amb l’ús del principi de l’economia del llenguatge “com una 

arma per anorrear la presència de les dones en la llengua, ja que habitualment a la 

pretesa ‘economia’ se la fa anar en el sentit de deixar de representar sempre la mateixa 

part de la realitat: les dones” (Lledó, 2011: 2, capítol 6).   

Així doncs, la pregunta que sembla inevitable és: i per què el genèric és el masculí i no 

el femení? Malgrat que, com s’ha dit anteriorment, els gèneres es podrien haver dit 

perfectament “blanc” i “negre”, segons alguns lingüistes el masculí genèric ve d’una 

societat patriarcal, tal com explica Albert Pla: “Que el terme no marcat sigui el masculí i 

el marcat el femení és el reflex en la llengua de segles i segles de cultura patriarcal i, per 

tant, de desigualtat de drets entre homes i dones [...]”. Tot i així, més endavant matisa 

que “de la mateixa manera que la gran religiositat de què està impregnat el nostre 

llenguatge no ens fa mantenir la fe [...] l’ús del masculí genèric no fa ni més ni menys 
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feministes les persones que el fan servir” (2013: 129). Tanmateix, alguns lingüistes, com 

Junyent, no estan d’acord amb l’afirmació que el genèric sigui el masculí a causa de la 

societat patriarcal de la llengua en qüestió. Segons Junyent, “Hi ha dues llengües al món, 

el guajiro i l’iroquès, en què el gènere no marcat és el femení. Pel que fa al masclisme 

de la societat, no hi ha cap diferència amb nosaltres” (2013: 162).  

2.3 Feminització del discurs 

Si busquem un inici al moviment de la feminització del discurs, haurem de remuntar-nos 

a la lingüística nord-americana dels anys 70 i 80 del segle XX. Dues de les figures clau 

d’aquest moviment van ser les escriptores feministes americanes Casey Miller i Kate 

Swift, que van liderar l’ús no sexista de l’anglès amb la publicació d’articles, del llibre 

Words and Women (1976) i del manual The Handbook of Nonsexist Writing (1980). En 

aquest manual, per exemple,  es denunciava l’ús sexista del pronom masculí he per 

referir-se a ambdós sexes.  

El moviment feminista castellà i català va agafar l’exemple de la llengua anglesa sense 

tenir en compte que l’anglès, a diferència de les llengües romàniques com el català i el 

castellà, no té gènere. Per tant, en anglès sí que s’ha de marcar per poder diferenciar si 

es fa referència a un home o a una dona, ja que només els pronoms i algunes paraules 

es refereixen a homes o dones (father, mother, uncle, aunt, etc.). Així doncs, en tots els 

altres casos si pel context no s’entén, és necessari marcar la paraula per saber a qui fa 

referència. Per exemple, la paraula doctor, si és necessari, podria ser marcada com a 

man doctor o woman doctor. Tal com fa palès Junyent: “Naturalment, en una llengua 

que no hi ha terme no marcat per al gènere, quan parlem d’homes només parlem 

d’homes perquè no hi ha terme inclusiu, i en aquest cas sí que cal no tan sols visibilitzar 

sinó incloure les dones de manera explícita. Però en una llengua amb gènere, recórrer a 

les duplicacions és una forma de discriminar.” Aquesta discriminació es faria palesa si, 

per exemple, una escriptora fos considerada la millor escriptora de l’any, enlloc del 

millor escriptor, ja que d’aquesta manera s’estaria incloent tant homes com dones. En 

aquesta mateixa línia, Liliana Tolchinsky afegeix que “relacionar les marques de gènere 

amb el sexe portaria a suposar que els parlants de llengües que no marquen 

gramaticalment el gènere són menys discriminadors, més igualitaris que aquells que han 

tingut la desgràcia de créixer en una llengua flexiva” (2013: 173). A més a més, segons 
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Xavier Lamuela, el fet que aquest moviment d’evitar el masculí genèric vingui de l’anglès 

és una prova més de la operació ideològica que hi ha al darrere (Lamuela, 2013: 165).  

 Tot i així, l’anglès tampoc se salva de la duplicació en les paraules que es refereixen a 

algú de sexe masculí o femení i, segons un estudi dut a terme per la psicòloga nord-

americana Lynn Liben, la discriminació, i fins i tot la proliferació d’estereotips, també hi 

és present: “In a pair of studies conducted in preschool classrooms in 2008 and 2010, 

Liben found that when teachers emphasize a gender divide in speech — like saying, 

‘Good morning, boys and girls’ — children adopt more intense stereotypes about what 

boys and girls are supposed to do, and become less likely to play with children of a 

different gender at recess. ‘When they see adults talk about gender as a category 

system,’ Liben says, ‘kids become more vigilant about making the distinction 

themselves.’” (Hess, 2016).  

Un fet curiós, però, és que en català i castellà qui dicta què és el llenguatge sexista o 

quines mesures s’han de prendre per evitar-lo en la gran majoria de casos no són 

lingüistes, tal com evidencia Ignacio Bosque. Aquest fet, doncs, ha tingut com a 

conseqüència la confusió d’aspectes bàsics de la llengua, la contraindicació de mesures 

per resoldre usos considerats com a sexistes i, tal com afegeix Bosque, un conflicte de 

competències (Bosque, 2012).  

La manca de definició és, segons Bengoechea, una de les causes que el llenguatge no 

sexista no acabi de funcionar. Bengoechea, com ja hem comentat anteriorment, destaca 

el fet que la llei espanyola no defineix exactament què és el llenguatge sexista i que 

precisament aquesta vaguetat és la que permet múltiples interpretacions. Així doncs, a 

tall d’exemple, mentre la majoria de guies per a un llenguatge no sexista recomanen 

evitar el masculí genèric, un informe per a ús intern del Parlament Europeu de l’any 2008 

va apuntar que el masculí genèric en el plural no era sexista (Bengoechea, 2011: 39).  

A continuació, esmentarem de forma breu les estratègies principals de feminització del 

discurs que s’usen en català.   

2.3.1 Desdoblament 

Probablement l’estratègia de visibilització de les dones més utilitzada en el discurs és el 

desdoblament o duplicació. Aquest ús és el que, normalment, fan servir els partits 
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polítics a l’inici del seu discurs i que, d’alguna manera, ja ha quedat com una expressió 

fixa en l’imaginari de molts parlants. “Senyores i senyors”, “Diputats i diputades”, 

“Benvinguts i benvingudes” en són només uns quants exemples. Normalment, però, 

com que, tal com diu Nogué, “és una construcció poc natural” (2013: 56), el 

desdoblament no passa d’aquestes paraules inicials i el  discurs continua amb el masculí 

genèric o amb incoherències de tota mena. Per tant, s’acaba construint un discurs que 

pot resultar confús.  

Un altre dels desavantatges que es pot trobar en l’ús del desdoblament en el cas dels 

noms plurals és la pèrdua de, precisament, la funció bàsica que té aquest mitjà: el poder 

separador quan ens volem referir a dos col·lectius separats. Tal com explica Nogué, “si 

a còpia de desdoblar a (19) tenim un sol col·lectiu, quan ens vulguem referir a dos 

haurem de recórrer a altres estratègies, més carregades, més explícites (20). 

19. Aquest grup de recerca estudia les malalties òssies dels homes i (de) les dones. 

20. Aquest grup de recerca estudia les malalties òssies dels homes, d’una banda, i de les 

dones, de l’altra. (Nogué, 2013: 57).” 

Margarida Sanjaume, dels Serveis d’Assessorament Lingüístics del Parlament de 

Catalunya, ressalta un altre problema del desdoblament, i és que si desdoblem un nom 

també s’han de desdoblar els possibles adjectius, articles i pronoms que l’acompanyin, 

per tal que hi concordin. Aquest fet dificulta, si no impossibilita, la tasca de lectura i 

comprensió, tan essencial en els textos legislatius. És per això que a l’any 1996 els Serveis 

Lingüístics del Parlament van decidir revisar els criteris que havien adoptat i només 

desdoblar el substantiu o el sintagma nominal, per tal de no trobar-se amb textos com 

el mostrat a continuació: 

“*Els metges i les metgesses titulars queden integrats o integrades en el Cos de 

Titulació Superior de la Generalitat, Salut Pública, i els practicants i les practicantes 

titulars queden integrats o integrades en el Cos de Diplomatura de la Generalitat, Salut 

Pública, amb la jornada de treball ordinària del personal que exerceix funcions 

administratives i tècniques al servei de l’Administració de la Generalitat (Sanjaume, 

2013: 89).”   

Lledó coincideix amb el fet que en aquests casos la llengua queda “molt estranya i 

pesada (sobretot a l’hora d’escriure)”, però proposa imitar la solució que Alma Sabatini 
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va proposar per a l’italià al seu llibre Il sessismo nella lingua italiana, que consisteix a fer 

concordar l’adjectiu o participi amb el gènere de l’última persona de la frase (Lledó, 

1992: 37). Lledó també afegeix, a més, que la duplicació o desdoblament no és un invent 

de les feministes del segle XXI, sinó que hi ha diversos escrits al llarg de la història de la 

llengua catalana que demostren que el masculí genèric no inclou els dos gèneres. A tall 

d’exemple, Lledó mostra, entre d’altres, un fragment del primer document de què es té 

constància en llengua catalana: la traducció catalana (feta entre 1180 i 1190) del Forum 

iudicum (o Liber iudiciorum), el Llibre jutge.  

“Volontat d’aqel o d’aqela que testa en sa vida”   

Segons la filòloga, “sembla que ja des del bell inici del català com a llengua escrita, qui 

el va redactar (o traduir) es va malfiar de la categoria masculina per incloure el femení i 

va deixar ben clar que les dones podien testar. Segurament, no hauria quedat gens clar 

—si s’hagués redactat sense fer-hi constar la presència femenina— que el text s’estava 

referint a una única categoria humana composta de persones que tenien la potestat de 

testar” (Lledó, 2010: 29).  

No obstant això, són moltes les veus crítiques que s’alcen contra la duplicació. Vidal 

(2013: 133) manifesta que el desdoblament de les formes que ja estan  més o menys 

fixades (com ara mares i pares, tots i totes, benvinguts i benvingudes, etc.) “s’acabarà 

convertint en una mena de mot vici, per l’estil d’altres com ‘és just i necessari’, ‘espero 

i desitjo’ [...], que precisament l’efecte que tindrà serà el de desactivar tota la càrrega 

reivindicativa que tenien en origen”. Joan Martí i Castell (2013: 76) apunta novament 

que  “Creure que dir ciutadans i ciutadanes; treballadors i treballadores, investigadors i 

investigadores, nens i nenes, etcètera, és la manera de manifestar la igualtat en el tracte 

dels homes i les dones, o de les dones i els homes, és carregar la gramàtica d’una 

capacitat i d’una funció que no té”. 

Finalment, voldríem afegir una reflexió de Falcó (2014) que va més enllà de les raons 

lingüístiques en contra del desdoblament: “Deixant de banda la incorrecció i la 

incoherència del desdoblament i el perjudici que causa a la llengua i als seus usuaris, 

m’agradaria saber com els ‘teoritzadors’ del desdoblament aplicaran al llenguatge coses 

com la Teoria Queer, que si no vaig errat, qüestiona la categorització en dos gèneres”. 
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Segons Falcó, això és precisament la prova que “el desdoblament pretesament igualitari 

és profundament sexista perquè el que fa és plasmar el dimorfisme sexual de la nostra 

espècie en aspectes de la llengua que hi tenen poc a veure, com els lingüistes expliquen”. 

2.3.2 Femení genèric 

El femení genèric és una altra estratègia de visibilització de les dones a la llengua que 

vol evitar un llenguatge androcèntric. Encara que no tingui tanta presència a les guies 

per a un llenguatge no sexista o a les institucions, últimament ha tingut més ressò 

precisament pel fet que alguns polítics de la CUP l’utilitzin. Per a Junyent utilitzar el 

femení genèric és “no entendre com funciona el llenguatge” (Zaballa, 2013). Per a Lledó, 

en canvi, l’ús del masculí genèric és “un clar reflex de la visió androcèntrica del món i de 

la llengua” que “es transmet en els textos escolars i es tracta a classe de llengua sense 

cap reflexió ni comentari” (1992: 26). Tot i així, la filòloga no es posiciona clarament a 

favor de la utilització del femení genèric, sinó que fa propostes com el desdoblament (ja 

mencionat) o l’ús de noms col·lectius.  

Un dels problemes més evidents que els lingüistes han observat en la utilització del 

femení genèric és la incoherència de qui el fa servir. En una entrevista al programa de 

RAC1 “El món a RAC1” (23/02/2016), Junyent va destacar que Anna Gabriel, a 

l’assemblea que la CUP va fer per decidir si Artur Mas era investit, va parlar dels qui 

estaven a favor de la investidura en masculí i, en canvi, dels qui hi estaven en contra 

(com ella) en femení. Per tant, segons la lingüista, quan parlen del mal parlen en masculí 

i quan no, en femení. Un altre exemple d’aquesta incoherència, en aquest cas, però, en 

el desdoblament, el mostra Neus Nogué (2011). Gràcies a l’anàlisi del corpus, la filòloga 

observa que ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds) opta pel desdoblament en mots com 

autònom, empleat o treballador i que, en canvi, no opta per la duplicació en paraules 

com accionistes, directius o sospitosos de terrorisme. “La comparació amb els casos en 

què s’opta (preferentment) per desdoblar masculí i femení, permetria distingir una 

vegada més dos tipus de col·lectius diferenciats: els de les persones que formen part del 

propi grup o in-group i de les que no en formen part o out-group (Tajfel 1981)”, apunta 

Nogué (2013: 226).  

Un últim exemple que aporta Junyent és el de la intervenció al parlament de David 

Fernàndez amb els exdirectius de Caixa Penedès (octubre del 2013), en què Fernàndez 
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va dir “diputats imputats”. Segons la lingüista, Fernàndez “sabia que si hagués dit 

'diputats i diputades' o 'diputades' directament hauria perdut la contundència que podia 

tenir. Ho sap perquè ho fa servir. Era conscient que si en aquell moment hagués 

desdoblat i hagués fet el numeret del femení no hauria dit la mateixa cosa ni l'haurien 

pres seriosament” i afegeix que “aquest joc amb la llengua porta a acabar ridiculitzant 

les dones” (Zaballa, 2013).  

2.3.3 Noms col·lectius 

Finalment, l’ús dels noms col·lectius és possiblement el criteri menys problemàtic dels 

que hem esmentat, ja que és un recurs econòmic, però tot i així tampoc es lliura de 

desavantatges. Tal com fa palès Nogué, aquest ús “és adequat quan ens referim a un 

grup de persones, però no per substituir referències individualitzades”. Per tant, 

oracions com les següents no són normatives: 

“* A cada alumnat participant se li atorga una parella. 

* La segona llista està ordenada alfabèticament pel cognom de cada professorat” (2013: 

60). 

Un cop vistes les tres estratègies més usades i un cop plasmada l’opinió d’un gran 

nombre d’experts, passarem a fer una anàlisi detallada del discurs de la CUP, basant-nos 

en tots els arguments extrets del marc teòric.  

3. ANÀLISI DEL DISCURS DE LA CUP 

3.1 Corpus escrit 

Com ja s’ha explicitat a la metodologia, l’anàlisi del discurs de la CUP es durà a terme 

partint de dos corpus diferenciats: l’escrit i oral, d’una banda, i les entrevistes, de l’altra. 

En aquest apartat ens centrarem en el corpus escrit.  

3.1.1 Programes electorals 

Els programes electorals són, probablement, el document escrit més representatiu 

d’una formació política. És per això que s’ha inclòs aquest apartat dins del corpus escrit  

i que serà el primer a ser analitzat. Abans de tot, però, el primer que crida l’atenció és el 

fet que no s’especifiqui en cap document general (almenys que el pugui consultar el 

públic general), l’estratègia lingüística que es segueix. És a dir, si es vol utilitzar el femení 

genèric o si, en canvi, es prefereixen les duplicacions, els noms col·lectius, etc. 
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Simplement, com ja hem vist al marc teòric, la CUP es defineix com una organització 

política assembleària que treballa per un país “deslligat de les formes de dominació 

patriarcals” (CUP, 2016). Curiosament, l’únic document on s’especifica de manera 

explícita el seu posicionament és al programa electoral  per a les eleccions municipals 

de l’any 2015 de la CUP de Vilassar de Dalt (annex I).  

Al començament de tot, sota el títol de “El tractament de gènere en els textos de la CUP 

de Vilassar”, s’expliquen les raons per les quals fan servir un determinat tractament. Així 

doncs, es destaquen els usos discriminatoris de la llengua i el fet que sovint no es 

qüestionen. Es recorda que la CUP és una organització  feminista i rupturista i que 

entenen el llenguatge com una eina més de lluita. És per aquests motius, doncs, que 

decideixen fer servir el femení genèric. Tal com ells mateixos argumenten: “Això no ho 

fem pel simple fet de desafiar la norma (cosa que tampoc no ens molesta, perquè no hi 

ha norma que no sigui revisable). Coneixem la gramàtica catalana i entenem que, tal 

com passa en altres llengües romàniques, el gènere no marcat és el masculí. Pensem, 

però, que les raons sociolingüístiques històriques que ho justifiquen no són precisament 

arbitràries. Per això pensem que utilitzar el femení com a forma no marcada és una 

manera més d'evidenciar i compensar la discriminació cap a les dones” (CUP de Vilassar, 

2015: 5). Finalment, matisen que escullen referir-se genèricament a les persones 

(“ometent o no la paraula persones amb criteri de facilitar la lectura i la comprensió”). 

A l’apartat de “Feminisme i alliberament de gènere”, a més, també recullen la proposta 

de “Dotar el municipi d'un protocol d'imatge, llenguatge i comunicació no sexista i 

inclusiva en la documentació, esdeveniments i polítiques” (CUP de Vilassar, 2015: 14). 

Així doncs, la conclusió que se’n pot extreure és que la CUP (de Vilassar) creu que el 

masculí genèric prové d’una societat patriarcal i la reprodueix, i que, per tant, a través 

de l’activisme lingüístic, que en aquest cas consisteix a fer servir el femení genèric, 

s’introdueix un canvi social, una nova representació de la realitat.  

Efectivament, el programa electoral està escrit en femení genèric i noms col·lectius, 

encara que hi hagi algun desdoblament innecessari segons el criteri d’usar el femení 

genèric (ex. “Cal, també, obrir més el Ple municipal a la participació de veïnes i veïns”) 

(CUP de Vilassar, 2015: 9). Deixant de banda el fet que sigui pertinent o no introduir 

aquests canvis, creiem que és positiu el fet que hi hagi una explicació i justificació i que, 
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llavors, se segueixi de forma coherent (menys en el cas del desdoblament), almenys en 

aquest document. Tot i així, també ens sembla rellevant ressaltar que, malgrat el 

component d’activisme lingüístic que es dóna a aquest tractament, sembla que l’ús del 

femení genèric tingui més incidència en el fet de qüestionar allò ja establert, que no pas 

com a eina per solucionar la discriminació social que les dones avui en dia encara 

pateixen. Tal com diu Josep Estruch, lingüista de l’Institut Català de la Salut: “Volem 

resoldre un problema social aplicant-hi criteris lingüístics” (2013: 166). 

Centrant-nos en el programa electoral de tota la CUP de les eleccions al Parlament de 

Catalunya del 2015, a diferència del de la CUP de Vilassar, no s’explicita en cap moment 

el tractament pel que fa al gènere (annex II). A les primeres dues pàgines de la 

introducció es comencen a evidenciar incoherències. En primer lloc, es parla de construir 

la República Catalana entre totes. Tanmateix, al mateix paràgraf i més endavant es passa 

al masculí genèric (“no estar sotmesos a cap altre poder [...]”). Finalment, trobem una 

expressió una mica enrevessada i redundant quan es parla de “Una república de totes i 

per a totes les persones” (CUP, 2015: 4-5). A la resta del text, es pot comprovar com els 

usos s’alternen entre el masculí genèric, el desdoblament, el femení genèric i les formes 

col·lectives. Malgrat que no sembla que hi hagi un criteri que s’hagi seguit per 

determinar l’ús d’estratègies diferents, sí que podem observar certs usos recurrents. Per 

exemple, quan es parla de treballadors en tots els casos, menys amb el de treballador 

cultural, s’utilitza o bé el desdoblament (pàgines 34, 39, 41, 42 i 50) o bé el femení 

genèric (pàgines 20, 38, 41, 50 i 51). De fet, aquesta paraula és la que més s’utilitza per 

desdoblar i pràcticament l’única que es fa servir en femení genèric (l’altra única paraula 

utilitzada en femení genèric és totes). A més, tal com es pot comprovar a les pàgines 

citades, a vegades fins i tot s’utilitzen dues estratègies diferents per parlar de la mateixa 

referència a la mateixa pàgina. Així doncs, a la pàgina 41 tenim dos desdoblaments de 

la paraula treballador (“La CUP - Crida Constituent defensa el dret de vaga dels 

treballadors i treballadores [...]” i  “Multitud de treballadors i treballadores [...]”) i, tot 

seguit, un ús del femení genèric per a la mateixa referència: “Fomentarem 

l’autoorganització de les treballadores com la garantia bàsica [...]” (CUP, 2015: 41). Fins 

i tot, en un cas s’utilitza el femení genèric per parlar d’usuàries i treballadores, però, més 

endavant, el pronom de represa el trobem en masculí i femení: “La mobilització contra 
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el model sanitari actual passa a fer partíceps [sic] 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 [...]” (CUP, 2015: 51).  

Pel que fa a la resta de paraules desdoblades, hi trobem regidors i regidores (p. 11), 

aquelles i aquells càrrecs electes (p. 12), les i els catalans o els catalans i les catalanes (p. 

18 i 30), nous i noves sòcies (p. 23), els i les nostres professionals (p. 49) i veïns i veïnes 

(p. 55). Finalment, el masculí genèric s’utilitza per altres paraules com ara aturats (p.6), 

uns representants escollits (p. 10), delegats (p.12), legítims posseïdors (p. 30), creador, 

intèrpret i qualsevol altre treballador cultural (p. 33), els artistes (p. 35), posseïdors de 

grans patrimonis (p. 40), dels agents i agents implicats (p. 50 i 53), dels pacients (p. 51), 

el ciutadà i dels ciutadans (p. 50 i 63), passatgers (p. 63), pagesos (p. 73) i pagesos i 

consumidors (p. 75). En aquesta llista, tant hi trobem paraules que no són tan comunes 

en el discurs polític general (com ara legítim posseïdor, creador o passatger), com 

paraules que es podria considerar que tenen una connotació més negativa per a la CUP 

(com ara agent del cos policial o aturat). També s’intercalen les referències inclusives 

plurals (com ara delegats o pagesos) i les singulars (com ara ciutadà o creador). En últim 

terme, també trobem noms col·lectius, com ara ciutadania (p. 71), i el recurs d’utilitzar 

persones per evitar el masculí, com ara persones preses (p. 46), persones estrangeres (p. 

46) i persones afectades (p. 54). 

El fet que només s’hagi desdoblat o utilitzat el femení genèric en paraules molt sovint 

articulades pels polítics, com ara treballadors, tots i catalans, reforça la idea que es 

podrien estar convertint en expressions fixes i que per aquest motiu, precisament, 

poden perdre la càrrega ideològica que se’ls vol atorgar.  

L’anàlisi exhaustiva dels usos de gènere del programa electoral ha permès constatar la 

manca de criteris lingüístics i socials aparents o explícits a l’hora de decantar-se cap a un 

ús concret o un altre. Un dels desavantatges d’utilitzar indiscriminadament criteris 

diferents en un sol document, i com hem vist fins i tot en un sol paràgraf, és que la 

interpretació del text pot arribar a ser difícil. Malgrat que pel sentit comú es pugui 

identificar que un masculí genèric no només es refereix als homes, encara que al 

paràgraf anterior s’utilitzés un femení genèric, si seguíssim la lògica estricta de l’ús del 

femení genèric això no seria així i, per tant, la interpretació del text canviaria. D’aquesta 
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manera, doncs, interpretem que s’espera que s’entenguin els usos que es desvien de la 

norma com una marca de reivindicació, ja que es continua utilitzant el masculí genèric a 

una bona part del document.   

3.1.2 Articles periodístics 

Quant als articles periodístics, centrarem l’anàlisi en escrits de David Fernàndez, diputat 

de la CUP del desembre del 2012 a l’agost del 2015. Per tal de tenir-ne una mostra 

representativa, s’han agafat tres articles de tres fonts diferents: el diari El Mundo (annex 

III), el diari digital Nació Digital (annex IV) i el bloc personal de Fernàndez a Vilaweb 

(annex V). Fent un cop d’ull als seus articles és fàcilment detectable l’ús pràcticament 

exclusiu del masculí genèric, tal com mostren alguns exemples recollits dels tres articles:  

1.“Els gànsgters amb corbata s’escuden sempre en la llei de l’embut [...].”  

2.“Simptomàtic i del tot esclaridor, és ben curiós que els únics –els únics i tal 

vegada els darrers que s'obsedeixen neuròticament, que requereixen 

ètnicament i que qüestionen etimològicament els cognoms siguin ells.” 

3. “Quants ens enganyen? I quant? Quans [sic] Millets tenim? I per què ells, els 

senyors de Barcelona, caminen tan tranquils sabent que mai dormiran a les 

nostres presons massificades, plenes de gent que no ha provat de robar per 

subsistir ni un 0’7% del saquejat per Millet?” 

Sempre ens podríem qüestionar si la decisió d’utilitzar el masculí genèric no ha sigut 

presa per Fernàndez sinó pel diari en qüestió, tot i que sembla bastant descartable 

especialment tenint en compte dos factors: el primer és que Fernàndez no sol utilitzar 

el femení genèric (i poques vegades el desdoblament) en els seus discursos (de fet, ni 

tan sols l’utilitza a l’article “Bales, mentides i cintes de vídeo” a la Directa (annex VI), un 

mitjà de comunicació que es caracteritza pels seus nombrosos escrits en femení 

genèric); el segon és que en la majoria dels seus articles Fernàndez parla sobre injustícies 

(i, per tant, es refereix a exdirectius, rics, intocables, etc.) i en la intervenció al Parlament 

amb els exdirectius de Caixa Penedès ja va fer servir el masculí genèric per referir-s’hi 

(tal com s’ha comentat al marc teòric). Una de les hipòtesis que podria semblar més 

factible, doncs, és la que apunta que Fernàndez no se sent identificat amb el femení 

genèric o no se sent còmode utilitzant-lo potser precisament pel fet que bona part dels 
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seus discursos se centren en temes de desigualtat, corrupció o injustícies, és a dir, temes 

que forçosament han de fer servir referents “dolents”, com ja s’ha esmentat 

anteriorment. És per això que existeix la hipòtesi que, probablement, li resulti difícil fer 

servir el femení genèric quan les referències no són positives.  

Tot i així, trobem dos únics casos a l’article publicat al seu blog personal de Vilaweb en 

què Fernàndez utilitza el femení genèric, encara que tot l’article (tal com ja hem 

comentat) està escrit en masculí genèric. De fet, en un sol paràgraf Fernàndez barreja 

els dos genèrics i, precisament, els dos coincideixen en la paraula: mateix. Un ús que 

repeteix a l’última línia de l’article, tal com es pot comprovar a l’exemple (5): 

4. “Prenem nota, tremolem i sospesem: les noves formes de govern autoritari es 

gesten en el fàstic nihilista i demagog de no voler creure en res, del 

desvinculament absolut entre nosaltres mateixos i des del desconcert paralitzant 

que genera la impunitat. Màfia pura. Omertà total. I només restem nosaltres 

mateixes, a peu de carrer, per intentar trencar el silenci. O sortirem ben 

malparats.” 

5. “Una lluita que no és pas fàcil: requereix de tota la força, tota la intel·ligència 

i tot l’entusiasme. Per seguir creient en nosaltres mateixes.” 

Val la pena comentar aquest ús perquè, com es pot deduir, no es tracta d’un ús “normal” 

del femení genèric, ja que no l’utilitza com a substitut del masculí genèric, sinó que més 

aviat es podria deduir que el fa servir com a recurs per destacar. Tot i així és si més no 

curiós que a l’exemple (4), dues línies més amunt, utilitzi el mateix referent i, en aquest 

cas, ho faci en masculí genèric. La comprensió i la coherència del text, doncs, queden 

afectades, ja que el lector pot no entendre a què es deu aquest canvi.  

3.1.3 Cartells publicitaris 

Un cas curiós i que s’ha considerat que val la pena comentar i analitzar és el dels cartells 

publicitaris de la formació política. A continuació,  veurem una recopilació de sis cartells 

pertanyents a diferents campanyes i activitats recollits als mesos de març i abril de l’any 

2016. Tant la primera imatge com la segona pertanyen a la iniciativa per les trobades 

municipalistes “Llavor, arrel, fruit”. 
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La tercera i la quarta imatge fan publicitat sobre les marxes del dia del treballador i d’una 

manifestació antifeixista, respectivament. 

Cartell publicitari 1 

Cartell publicitari 2 
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La cinquena imatge informa sobre una xerrada sobre l’actual arribada de refugiats a 

Europa i, finalment, la sisena imatge reivindica l’escola pública. 

 

 

 

 

 

 

Cartell publicitari 3 

Cartell publicitari 4 
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Tal com es pot comprovar, tots els cartells estan escrits en femení genèric. Més 

concretament, les paraules en femení genèric són totes en quatre de les sis imatges, i 

treballadores i refugiades, a les dues restants. Com s’ha pogut comprovar a l’anàlisi dels 

Cartell publicitari 6 

Cartell publicitari 5 
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programes electorals, precisament, totes i sobretot treballadores són paraules que la 

CUP sol posar sempre en femení genèric.  

Encara que, com ja hem pogut començar a detectar, en tots els discursos de la CUP no 

s’utilitza sempre el femení genèric i, quan s’utilitza, es fa juntament amb altres recursos, 

en el cas dels cartells publicitaris sí que sembla que s’estableixi un criteri a seguir. La 

coherència de l’ús del femení genèric en aquest tipus de text és total i, possiblement, és 

deguda a diverses raons. En primer lloc, a la brevetat de l’enunciat. Naturalment, el títol 

principal d’un cartell publicitari no sol contenir més de quinze paraules, cosa que 

afavoreix la simplicitat de l’enunciat. Això significa, doncs, que resulta menys difícil 

cometre incoherències simplement perquè la brevetat de l’enunciat no permet 

l’aparició de gaires complements del nom o elements concordats que puguin dificultar-

ne la redacció. En segon lloc, un cartell publicitari busca cridar l’atenció, i una manera 

de fer-ho és utilitzant un ús de la llengua que no sigui gaire corrent, com ara el femení 

genèric. A més a més, com que són textos que, a causa de la seva brevetat i localització, 

sol veure més gent que no pas, per exemple, un programa electoral, es tracta d’una bona 

eina per reivindicar una causa: en aquest cas, el feminisme. Tal com expressa Fernando 

Trias de Bes, economista especialitzat en màrqueting i creativitat, utilitzar el femení 

genèric “és un recurs magnífic des d’un punt de vista mediàtic, crida l’atenció i ens obliga 

a reflexionar” (Ara, 2016). Així doncs, podem comprovar com, un cop més, la CUP utilitza 

la llengua per dur a terme accions d’activisme lingüístic amb l’objectiu d’anar molt més 

enllà de la llengua.  

3.1.4 Tuits 

En aquest apartat s’examinarà una plataforma molt interessant a l’hora d’analitzar els 

usos de la llengua que du a terme la CUP: la xarxa social Twitter. A causa de la seva 

immediatesa i brevetat (només es permeten un màxim de 140 caràcters) ofereix una 

altra perspectiva pel que fa a la comunicació i a l’ús de la llengua. És per això que hem 

cregut interessant afegir aquest apartat a l’anàlisi de textos escrits. Per tal de completar 

l’anàlisi, s’han tingut en compte els tuits i els retuits (aquest últims sempre de militants 

de la CUP o de les CUPs territorials) del compte de Twitter oficial de la CUP 

(@cupnacional) del mes d’abril de l’any 2016. Malgrat que analitzem una mostra petita 
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(abril de 2016), tenint en compte les limitacions d’espai del treball, sí que ens permet 

tenir una idea general de patrons recurrents o tendències.  

Primer de tot, tal com ja passava al programa electoral, no hi ha un sol ús de les marques 

de gènere que predomini en tots els tuits, sinó que es van alternant el masculí genèric, 

el femení genèric, el desdoblament i els noms col·lectius. Possiblement, aquest fet és 

degut a la pluralitat d’emissors i a la manca d’un criteri establert pel que fa a l’ús d’una 

forma o altra, un fet que es pot relacionar, segons van Dijk (2005), amb la coneixença 

desigual de la ideologia per part de tots els membres del moviment. Així doncs, en 

primer lloc, trobem tuits en què s’utilitza el masculí genèric, com els tres següents del 

compte oficial de la CUP i de la diputada Mireia Boya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuit 1 

Tuit 2 
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Així, veiem que s’hi utilitza el masculí genèric per parlar d’alcaldes, regidors, diputats i 

nazis. Tot i així, com veurem a continuació, aquestes paraules no es faran servir 

exclusivament en masculí.  

Quant al desdoblament, trobem el mateix nombre de tuits que en masculí genèric. En 

aquest cas, els dos primers estan escrits pel compte oficial de la CUP i el darrer per la 

CUP de Girona.  En els dos primers casos la paraula desdoblada és diputat i en l’últim 

cas, gironí. Com s’ha pogut comprovar al Tuit 1, a diferència dels Tuits 4 i 5, la paraula 

diputat no es desdoblava, segurament per la limitació de l’espai. També cal remarcar el 

fet que es desdobli el topònim gironí, ja que al programa electoral el topònim que sortia, 

català, també es desdoblava. 

Encara que, tant al tuit 4 com al 5 es desdobli, és destacable el fet que al primer cas es 

desdoblin els articles i es deixi el nom diputat en femení, i al segon cas es desdobli el 

nom diputat i, en canvi, es mantingui només un article, el femení, ja que la forma 

femenina és la primera d’anomenar-se. Per tant, amb aquest exemple podem 

comprovar que un sols recurs, el de desdoblar, no té una única possibilitat sinó que el 

nombre de possibilitats creix.  

 

 

 

Tuit 3 
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Tuit 5 

Tuit 4 
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Pel que fa al femení genèric, tornem a trobar la paraula totes, la qual, com hem pogut 

comprovar, és una paraula recurrent en l’ús del femení genèric, ja sigui al programa 

electoral com, sobretot, als cartells publicitaris. De fet, els dos cops en què apareix totes 

ho fa com a crida a la mobilització o participació en un acte o manifestació, tal com es 

pot comprovar a les imatges següents. Per tant, tornaria a tractar-se del mateix ús amb 

què s’utilitzava als cartells publicitaris.  

 

 

 

 

Tuit 6 

Tuit 7 
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En aquest apartat, també hem observat l’ús del femení genèric en les paraules 

refugiades i voluntàries, treballadores sanitàries, moltes, contentes i anònimes, paraules 

que tenen en comú una connotació positiva.  

 

 

Tuit 8 

Tuit 9 
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Tuit 10 

Tuit 11 

Tuit 12 
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Finalment, és interessant el cas d’un tuit de la regidora de Barcelona, Maria Rovira, 

retuitejat pel compte oficial de la CUP, en què parla en femení genèric de les 

“companyes de gràcia”, però utilitza el masculí genèric per referir-se a l’Àrea de Brigada 

Mòbil dels mossos d’Esquadra (“ells”). Segons el que ella mateixa va explicar a 

l’entrevista duta a terme per a aquest treball, i que trobarem recollida a l’annex VIII, l’ús 

del masculí per referir-s’hi es deu al fet que a la BRIMO “acostumen a ser homes”. També 

va afegir que aquest organisme és “un cos molt masculí” i que amb el seu aspecte físic 

ja s’exalten els trets de masculinitat “o que s’han desenvolupat com a masculins: la 

força, la duresa, l’agressivitat”. Per aquest motiu, Rovira creu que “s’ha de remarcar” 

l’exaltació “d’aquelles coses que s’han considerat que havia de ser un home”. Pel que fa 

al femení de les companyes, Rovira en justifica l’ús apel·lant al fet que sempre considera 

“que parlo de persones, que són companyes” i per això, tal com afegeix, “sempre em 

sortirà en femení”. Si bé sí que és cert que la BRIMO està formada de manera 

pràcticament exclusiva per homes, es podria tornar a plantejar l’explicació de Tajfel 

sobre els diferents usos de gènere depenent de si es tracta del propi grup (in-group) o 

d’altres persones (out-group). 

Tuit 13 
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Com a recapitulació, s’ha pogut comprovar que en una plataforma com Twitter s’eleven 

els usos de femení genèric, en comparació amb el programa electoral o els articles 

periodístics, segurament a causa de la brevetat de l’enunciat i, consegüentment, la 

simplicitat de l’oració. A tall d’exemple, en cap dels tuits esmentats i analitzats s’ha 

trobat cap complement del nom o la coordinació de molts elements que poguessin 

dificultar l’ús del femení genèric o, especialment, del desdoblament. És per aquesta raó 

que, possiblement, és un espai en què és més senzill utilitzar el femení genèric o el 

desdoblament sense cometre errors o causar incoherències.   

3.2 Corpus oral 

L’apartat d’anàlisi del corpus oral permet examinar un discurs que difereix bastant de 

l’escrit perquè, encara que també pugui ser planificat, la  improvisació i l’espontaneïtat 

hi juguen un rol més important, a més a més de la complexitat, la qual sol ser major en 

discursos orals espontanis. Per a aquest apartat s’han seleccionat tres vídeos d’Anna 

Gabriel, diputada del Parlament de Catalunya, i dos vídeos d’Antonio Baños, diputat 

entre l’octubre del 2015 i el gener del 2016. La tria d’aquests dos diputats és deguda a 

la major quantitat de discursos representatius pel que fa a l’ús del gènere. A més, és 

d’especial interès el cas d’Anna Gabriel, ja que, probablement, és el membre de la CUP 

més representatiu d’aquest tipus de llenguatge. Tots els vídeos s’han extret del canal 

del Parlament o del compte oficial de Youtube de la CUP (CUP Parlament), i daten del 

novembre del 2015 al març del 2016. Tant es tracta d’intervencions al ple del Parlament 

o de sessions informatives com de declaracions als mitjans de comunicació. D’aquesta 

Tuit 14 
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manera, s’assegura la inclusió de discursos planificats i de discursos improvisats a 

l’anàlisi. Per analitzar-los, se seguirà un ordre cronològic i s’inclourà el minut del vídeo 

al darrere de la citació en qüestió.   

3.2.1 Vídeo 1 

El primer vídeo correspon a la intervenció d’Antonio Baños al debat del programa i a la 

votació d’investidura d’Artur Mas, el 10 de novembre del 2015. Té una durada de 34 

minuts i 8 segons. Tot seguint, anirem reproduint fragments d’aquesta intervenció per 

tal d’analitzar el gènere que utilitza Baños. Tal com ja s’ha pogut comprovar a tots els 

apartats del corpus escrit, exceptuant els cartells publicitaris, la tònica general dels 

discursos orals que analitzarem també és la de combinar estratègies diferents.  

En primer lloc, trobem el ja establert desdoblament de la salutació als diputats: 

1.“Senyores i senyors diputats, [...].” (0:38) 

En aquest cas, Baños ha optat per col·locar la forma femenina al davant i acordar 

diputats amb l’últim element, és a dir, amb el masculí. Malgrat aquest desdoblament, a 

partir d’aquest ús trobem la gran majoria del discurs en masculí genèric, amb 

substantius com guanyadors, migrants, poderosos, fills, entre d’altres, tal com es pot 

comprovar a continuació, als exemples (2), (3) i (4): 

2.“Aquest poble està sent dividit, està sent trinxat i separat entre els guanyadors 

de l’espoli [...].” (0:53) 

3. “La nostra gent, les classes populars, la menestralia, el «precariat», migrants, 

la pagesia, dones i [...] i que els mateixos governs instituïts al servei del poble es 

posaven, sense dubtar ni un segon, del costat dels poderosos, amb arguments 

com «fer els deures», «pagar els deutes» o «ser austers».” (1:14) 

4.“Som els fills, els fruits de la triple crisi de la qual ja parlava el David Fernàndez 

en el seu discurs d’investidura del 2012: la social, la democràtica i la nacional. 

Aquests fills, per dir-ho així, són —o som— al Parlament, i encara seguim al 

carrer.” (3:45) 

Si ens fixem en les altres formes desdoblades, podrem observar que tan sols s’utilitza 

aquest recurs quan es tracta del pronom tot, del topònim català i del nom diputat. Tot i 
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així, és necessari matisar que, encara que totes aquestes paraules siguin les úniques que 

es desdoblin en algun moment del discurs, això no vol dir que sempre que apareguin en 

el discurs es desdoblin. Per exemple, en el cas del pronom tot podem comprovar com 

es desdobla a l’exemple (5) i, en canvi, no ho fa als exemples (6), (7) i (8), entre d’altres 

(quan s’utilitza el masculí genèric), ni a l’exemple (9) (quan s’utilitza el femení genèric). 

A més, és també interessant veure a l’exemple número (5) com en dues frases de 

distància es fa un ús del desdoblament i del masculí genèric amb el pronom ells. En part, 

aquest fet, possiblement, és degut a l’impacte que es volia donar amb la pregunta i a la 

poca contundència que hauria tingut si s’hagués desdoblat.  

5. “Els 5.300 milions de les retallades no financeres que el Govern en funcions 

diu que s’ha vist obligat a fer i que hem patit totes i tots en aquest país, aquestes 

retallades de serveis bàsics es poden contrastar sense gaire dificultat aritmètica 

amb els 5.520 milions de beneficis que dues entitats, CaixaBank i Sabadell, van 

obtindre des del 2010. Qui són els sobirans? Ells o nosaltres?” (11:19) 

6. “[...] quan deia en Julià que el problema de les retallades afecta la majoria, el 

problema del patriarcat afecta la majoria, el problema de l’escola i l’ecologia ens 

afecten a tots, [...]” (2:02) 

7. “El procés, i hi estem tots d’acord, es troba en un moment decisiu, i votem 

«no» perquè, parafrasejant l’Espriu, creiem que sovint un home s’ha de sacrificar 

per un poble, però mai un poble ha de sacrificar-se –en aquest cas, ha d’aturar-

se– per un sol home.” (18:54) 

8. “Un govern, aquest govern, no ha de ser l’expressió d’una sola veu, no tan sols 

la veu d’una persona, sinó d’una idea política..., sinó la de tots.” (20:09) 

9. “[...] venim a garantir que totes aportem el millor de nosaltres, i venim a fer 

que el present i el futur, en allò que nosaltres reprovem, no s’assembli al passat.” 

(26:07) 

Pel que fa al topònim català, igual que el pronom tot, trobem exemples de 

desdoblament, que es poden veure als exemples (10) i (11), i exemples en què no hi ha 

desdoblament, al (12) i (13). Tot i així, aquest cas es diferencia una mica del del pronom 

tot perquè en el cas de (13) l’ús del masculí genèric ve donat pel fet que es tracta d’una 
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citació. Naturalment, les citacions de les paraules d’una altra persona no poden canviar-

se, però tot i així és interessant el cas en què al propi discurs es desdobla un topònim i 

a les citacions d’una altra persona s’ha de mantenir el masculí genèric.  

Resulta igual d’interessant destacar el fet que, tal com ja s’apuntava en apartats 

anteriors de l’anàlisi, sembla que els topònims són un dels noms més desdoblats. 

A més a més de tot això, com es pot comprovar als exemples (11) i (12), tornem a trobar 

casos d’incoherència en dues oracions seguides.  

10.“Ens hi rebel·lem davant la idea que sense una persona tot el que hem fet 

dos milions de catalans i catalanes serà debades.” (19:45) 

11. “Temps més foscos ens han precedit, dècades més tenebroses van viure 

centenars de milers de resistents catalans i catalanes durant el segle XX. No serà 

pels pronunciamentos dels bocamolls d’aquest règim agònic que ara farem ni un 

sol pas enrere.” (29:14) 

12. “I davant de la maquinària i dels seus maquinistes bojos, nosaltres només 

tenim les persones. I davant d’aquest Estat, tenim els catalans que ara vivim i 

patim allò que ja Macià va encertar a descriure [...].” (28:35) 

13. “Ferrater Mora, en aquell deliciós llibre que es diu Les formes de la vida 

catalana, i que recomano a tothom, deia allò de: «Els catalans podríem exagerar 

les nostres virtuts fins a convertir-les en els vicis menys agradables.»” (23:52) 

Finalment, pel que fa al cas de diputat, encara que es tracti, de lluny, de la paraula més 

desdoblada, trobem dos exemples en què s’utilitza el masculí genèric. Podem deduir, 

doncs, que l’ús del masculí genèric és fruit d’una distracció, ja que sembla que Baños té 

el  desdoblament d’aquesta paraula molt integrat.  

14. “La CUP mira la majoria independentista, i què veu? Setanta-dos diputats i 

diputades, la majoria independentista que va des de la democràcia cristiana fins 

a l’anticapitalisme.” (22:03) 
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15. “[...] vàrem dir que serem la garantia que la república neixi i creixi sòlida, i 

s’enforteixi amb la diversitat d’aquests setanta-dos diputats i diputades [...].” 

(27:53) 

16. “I per a aquest mandat, hi insisteixo, setanta-dos diputats i diputades.” 

(31:14) 

17. “Aquest Parlament n’és ara un exemple palmari: diputats i majories 

conformades per gent del carrer, per gent que ve de tradicions polítiques 

allunyades de la meritocràcia partidista o del mandarinat administratiu.” (2:51) 

18. “Aquestes darreres setmanes escoltem sovint [sic] que deu diputats no tenen 

legitimitat per condicionar allò que, sembla, defensen seixanta-dos diputats.” 

(24:57) 

Els únics dos casos en què s’utilitza el femení genèric és quan Baños fa referència a ells 

mateixos, a la Candidatura d’Unitat Popular. Un d’aquests ja l’hem vist a l’exemple (9) 

en forma de totes. Pel que fa al segon cas, es tracta de la referència les deu companyes. 

Per tant, els dos casos es refereixen als propis membres de la CUP. No obstant això, al 

mateix discurs es fa ús d’un masculí genèric en un adjectiu substantivitzat que es refereix 

també als membres de la CUP, tal com queda evidenciat a l’exemple (20).  

19.  “Però per primera vegada les deu companyes de la CUP i jo mateix tenim un 

altre neguit, que és sortir-nos-en.” (33:38) 
20. “Nosaltres, encara que només se’ns en destaqui una, hem dit moltes coses, 

en aquesta campanya, coses que sempre hem dit: que seríem els últims 

d’aixecar-nos de la taula, i així ho farem; [...].” (27:40) 

Per acabar l’anàlisi d’aquest discurs oral és necessari comentar el fet que, en aquest 

discurs, no sembla rellevant la hipòtesi que apuntaven alguns lingüistes (recollida en el 

marc teòric) que per a les referències negatives es fa servir el masculí genèric i per a les 

positives el femení, ja que en aquest cas la majoria de referències són en masculí 

genèric, indistintament de la seva connotació. De fet, en aquest discurs la norma sembla 

ser el masculí genèric, amb només alguns usos que se’n desmarquen a través del 

desdoblament, utilitzat en algunes referències comunes en el marc polític (tot, senyor, 
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diputat i català), i el femení genèric, que queda reduït a dos usos que es refereixen als 

propis membres de la CUP (totes i les deu companyes). Per això, encara que s’utilitzin 

mots que es poden considerar com a negatius en masculí genèric, aquest aspecte no té 

rellevància a causa de l’ús del masculí genèric també en mots considerats com a positius.  

3.2.2 Vídeo 2 

El segon vídeo correspon a la intervenció d’Antonio Baños al debat del programa i a la 

segona votació d’investidura d’Artur Mas, el 12 de novembre de 2015. El vídeo té una 

durada de 9 minuts i 57 segons. Igual que a la intervenció  anterior (Vídeo 1), Baños 

comença el discurs amb la forma “senyores i senyors diputats”, o sigui, desdoblant. 

També com a l’altre discurs, es repeteix el fet d’utilitzar el femení genèric per referir-se 

a ells mateixos, els membres de la CUP. Així doncs, trobem fragments com el següent, 

en què es combina el desdoblament i el femení genèric depenent de qui sigui el referent: 

1.“Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, bon dia. Senyor García 

Albiol, ens fa patir molt. Porta tot el matí reclamant que li diguem si acatem o no 

acatem la sentència del Tribunal Constitucional i ningú no li ha fet cas. Doncs bé, 

li donarem peixet: nosaltres les deu diputades de la CUP-Crida Constituent no 

acatem.” (00:31) 

Tot i així, quan la referència per parlar d’ells mateixos no sembla tan explícita, ja sigui 

perquè no s’utilitza la paraula diputat o company o pel fet d’utilitzar un adjectiu, Baños 

es passa al masculí genèric. A més, quan es refereix no només als membres de la CUP, 

sinó, com a l’exemple (5), al conjunt de diputats independentistes, també ho fa en 

masculí.   

2.“Nosaltres tenim el compromís, que volem explicitar ara mateix, de no caure 

en paranys que sovint ens posen, o millor dit, que sovint ens posem a nosaltres 

mateixos.” (03:37) 

  3.“Nosaltres, i així ho diem, estem collats a la taula de negociacions.” (09:13) 

4.“Les coses no es fan així, o almenys la CUP i la cultura política de la qual en 

som hereus orgullosos no ho fem així.” (05:22) 
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5. “No existeixen independentistes bons i dolents. Per una part de la cambra som 

tots dolents, això queda clar. Però no existeixen tampoc independentistes 

facilitadors, independentistes emprenyadors.” (03:50) 

Pel que fa a la resta del discurs, tal com passava amb l’anterior, transcorre en masculí 

genèric. En aquest cas, la resta de referències que hi trobem són de la paraula tots, per 

tant, pertanyen al masculí plural inclusiu. 

6. “Bé, nosaltres serem breus en aquesta intervenció donat que el nostre vot està 

decidit i creiem que tots tenim molta feina, se’ns gira feina a tots [...].”01:09 

7.“Valorem que la cosa es mou i això sempre és interessant en una negociació i 

en una dinàmica en la qual hem de trobar acords i d’això estem tots d’acord 

[sic].” (02:22) 

8.“Les acusacions entres nosaltres, ho sabem tots prou bé, agraden molt a 

Madrid però ens afebleixen.” (05:10) 

3.2.3 Vídeo 3 

El vídeo 3 correspon a la conferència de premsa de valoració de l’Assemblea Nacional 

Extraordinària de la CUP, celebrada el 27 de desembre de 2015 a Sabadell. Es durà a 

terme una anàlisi del discurs d’Anna Gabriel, que comença a partir del minut 4:26. Així 

doncs, aquest fragment del vídeo té una durada de 3 minuts i 7 segons.  

Anna Gabriel  comença el discurs amb l’habitual totes, per tant, encara que no es puguin 

extreure conclusions, ja que el discurs de Baños es duia a terme a l’hemicicle i es referia 

als diputats, es pot observar que la forma emprada per saludar difereix en els dos casos. 

Tanmateix, la tònica general de tot el discurs, en un primer moment, és semblant a la 

de Baños, ja que es combinen diversos recursos. Així doncs, al primer fragment, que 

trobem a l’exemple (1), es combina el femení genèric (totes), el desdoblament per les 

referències singulars inclusives designat i diputat, i un altre cop el femení genèric per 

referir-se als propis membres de la CUP (les seves militants, les seves simpatitzants i les 

seves col·laboradores). 

1.“Bon vespre a totes, gràcies per ser aquí un cop més. La CUP-Crida Constituent 

mai va enganyar i sempre ha dit el que era i és un espai i ho seguirà sent 
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assembleari que té en compte no només l’opinió de qui en el seu moment ha 

estat designat o designada per ser diputat o diputada, sinó que sobretot té en 

compte la veu, la consciència, l’anhel i l’esperança de les seves militants, de les 

seves simpatitzants i de les seves col·laboradores.” (4:26) 

Aquesta combinació podria ser deguda a la norma no escrita (deduïble a partir de les 

anàlisis dutes a terme) de referir-se a ells mateixos en femení genèric i desdoblar els 

altres elements, o simplement al fet que es tracta d’una roda de premsa i, per tant, d’un 

discurs més espontani que el que es produeix en una intervenció al Parlament.  

A partir de l’exemple (1), Gabriel continua el discurs en masculí, tal com es pot veure als 

exemples (2) i (3). Tanmateix, el primer ús de masculí no és genèric, ja que s’està referint 

a Xavi Generó i Antonio Baños, que han parlat abans que ella i han explicat els resultats 

de la votació. Potser per aquest fet, o simplement perquè es tracti d’un discurs 

espontani, Gabriel continua utilitzant el masculí i, en aquest cas, com a genèric. A més a 

més, el fa servir per referir-se a persones del col·lectiu de la CUP: col·laboradors i 

simpatitzants. Aquest ús contrasta amb el que ha fet servir a l’exemple (1), quan parlava 

de militants, simpatitzants i col·laboradors (la mateixa paraula) en femení genèric. 

Aquest fet, doncs, podria allunyar-nos de la hipòtesi que la CUP utilitza el femení genèric 

per referir-se als membres o gent propera de la CUP, o simplement podria justificar-se 

amb la hipòtesi de l’espontaneïtat del discurs. No necessàriament, doncs, una hipòtesi 

ha d’excloure l’altra.  

2.“I avui el que s’ha generat en aquesta assemblea nacional ha estat un empat 

tècnic, ho deien els companys.” (5:07) 

3.“Tenim una part de la nostra militància, dels nostres col·laboradors i 

simpatitzants, que creuen que és el moment d’acceptar la proposta que Junts 

pel Sí posa sobre la taula [...].” (5.26) 

Precisament, el fragment (3) també forma part de l’exemple (4), que veurem a 

continuació, ja que si s’observa globalment es poden treure unes conclusions diferents 

de les que acabem de plantejar. Aquest fragment, de fet, va incentivar diversos 

comentaris a les xarxes socials, ja que Gabriel va utilitzar el femení genèric per referir-

se a aquelles persones de la CUP que havien votat en contra d’investir Artur Mas (com 
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ella mateixa), i el masculí genèric per referir-se a les que hi van votar a favor. Aquest ús 

podria reforçar novament, doncs, la teoria de l’ in-group i l’out-group, ja mencionada en 

aquest treball, que explica que s’empra el femení genèric per a referències positives o 

“bones” i el masculí per a referències negatives o “dolentes”. Tot i així, no hi ha motius 

suficients per extreure’n conclusions, ja que tampoc es pot descartar que Gabriel 

s’adonés que havia estat utilitzant el masculí i canviés en el moment menys oportú. En 

aquest cas, l’espontaneïtat del discurs oral hauria causat aquesta distracció. Potser en 

un intent d’arreglar i homogeneïtzar-ne l’ús, Gabriel, finalment, torna a passar-se al 

masculí genèric (D’aquells) per parlar del mateix referent en què havia fet servir el 

femení (d’aquelles), tal com es pot comprovar al fragment següent:   

4.“Tenim una part de la nostra militància, dels nostres col·laboradors i 

simpatitzants, que creuen que és el moment d’acceptar la proposta que Junts 

pel Sí posa sobre la taula [...] i aquesta gent es manifestava amb un grapat de 

vots, els mateixos, exactament els mateixos d’aquelles que entenien que la 

proposta que ha generat Junts pel Sí és, era, clarament insuficient. D’aquells que 

entenien que justament per avançar cap a la ruptura, per avançar cap a la 

transformació [...].” (5.26) 

A continuació, Gabriel torna a utilitzar el masculí, en aquest cas com a masculí singular 

inclusiu, ja que no es refereix a cap candidat en concret:  

 5.”[...] per caminar cap a una societat antipatriarcal cal alguna cosa més del que 

ens han posat sobre la taula i cal un altre candidat que representi el consens.” 

(6:05) 

A partir d’aquest moment, i fins al final del discurs, Gabriel empra exclusivament el 

femení genèric. I, un cop més, ho fa per parlar d’ells mateixos, tal com recullen els 

exemples (6) i (7). Aquest fet, doncs, reforça la hipòtesi sobre l’ús del femení genèric 

pràcticament exclusiu per quan es mencionen a ells mateixos, encara que també es 

refereix a la candidatura de Junts pel Sí en femení amb l’adjectiu quieta (7). 

(6) “En qualsevol cas, nosaltres, cap de les militants, cap de les representants 

del grup parlamentari [...].”6:26 
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 (7) “I és obvi que a part dels deures que ens seguim posant nosaltres mateixes, 

hi ha algú que també ha de llegir els resultats en la seva justa mesura. [...] Junts 

pel Sí té l’opció també de quedar-se quieta, en tot cas nosaltres no ens quedarem 

quietes, seguirem debatent, seguirem fent política perquè és simplement pel 

que hem estat escollides.” (6:56) 

3.2.4 Vídeo 4 

El vídeo 4 correspon a la intervenció d’Anna Gabriel al debat del programa i a la votació 

d’investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, del 10 de gener 

del 2016. El vídeo té una durada de 14 minuts i 19 segons. A diferència del vídeo anterior, 

en aquest cas no es tracta d’un discurs oral espontani o més o menys preparat, sinó que, 

com que és una intervenció en un ple, el discurs és preparat.  

Com el discurs anterior, Gabriel comença amb el totes. A continuació, es refereix als 

altres membres de la CUP també en femení genèric, per tant seguint la tònica del discurs 

anterior, però aleshores, quan s’hi torna a referir amb el nom de diputat, ho fa utilitzant 

el desdoblament (1). Aquest fet podria ser causat per l’ampli ús de la paraula diputat 

desdoblada, tant per part dels membres de la CUP com fins i tot d’altres grups 

parlamentaris, fet que podria haver conduït Gabriel a utilitzar aquesta forma de nord, 

com a “mot vici”, tal com s’ha comentat al marc teòric. Tot i així, més endavant en el 

discurs, Gabriel utilitza el masculí genèric per a la paraula diputat (2). L’única diferència 

és que en aquest cas es refereix als diputats del Congrés espanyol i no pas als propis 

diputats de la CUP, cosa que podria reforçar la hipòtesi que quan es tracta dels altres 

(out-group) s’utilitza el masculí genèric.  

1.“Hola, molt bona tarda, vespre ja, quasibé en a totes [sic]. En nom de la CUP-

Crida Constituent i, per tant, en nom de les companyes, diputats i diputades del 

grup parlamentari [...].”(0:23) 

2.“Les eleccions del 20 de desembre, àmpliament comentades al conjunt de 

l’Estat, van donar una victòria per més de dos terços de diputats del Congreso a 

les forces del règim: Partit Popular, PSOE, Ciutadans, 253 diputats de 350.” (9:25) 

A partir d’aquí, el recurs més utilitzat és el masculí genèric, tant per mencionar 

referències individuals i inclusives com col·lectives. A més, també és destacable el 
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nombre d’adjectius usats en masculí genèric, tal com es pot veure en alguns fragments 

seleccionats a continuació: 

3.“Quina por, aquells que auguren mons uniformes.” (2:26) 

4. “Creiem que aquests mesos de tensió negociadora potser ens fan dir coses 

que vénen més de lectures partidistes que no pas de voluntat de construir 

plegats, perquè nosaltres entenem que no vam fer un acord de vencedors ni 

vençuts [...].” (3:08) 

5.“Els il·lusos enterradors de la CUP, els d’aquí, els de fora, els d’arreu. La CUP 

no ha vingut a desaparèixer, la CUP hem acabat de perimetrar el guió, els actors 

d’una etapa clau [...].” (3:28) 

6. “Anem lents, ho vam dir, perquè anem lluny.” (13: 40) 

7.“Nosaltres ja vam dir que no investiríem a cap president autonòmic, entenem 

que no ho estem fent, sinó que estem investint un president que ens portarà cap 

a unes properes eleccions, aquestes sí constituents [...].” (6:00) 

En el cas del fragment (7), podem veure com hi apareix dues vegades la paraula 

president, tot i que el primer cop ho fa com a referència singular inclusiva i el segon, en 

canvi, es refereix a Carles Puigdemont. Per tant, per a la primera referència Gabriel 

podria haver utilitzat el femení genèric si volia ser coherent durant tot el discurs. A part 

d’aquests usos del masculí genèric, també són destacables els casos en què s’anomena 

un referent que té connotacions negatives o que se’l considera dolent, com els citats a 

continuació:  

8.“Al nostre voltant hi tenim homofòbia, de fet, tenim joves que acaben amb la 

seva pròpia vida perquè no suporten més la duresa dels assetjaments d’aquells 

que no accepten identitats que, per nosaltres, són justament mostra de respecte, 

de riquesa [...].” (7:05) 

9.“Les repúbliques, efectivament, es construeixen sense corrupció: 601 imputats 

de corrupció al conjunt dels Països Catalans [...].” (11:27) 
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Tot i així, encara que mirant la totalitat dels discursos puguin semblar casos esporàdics, 

val la pena remarcar que Gabriel en dos casos també utilitza el femení genèric per 

anomenar un referent negatiu. Més endavant, seria interessant veure si en els casos en 

què el referent no és un pronom i és més explícit (com per exemple, imputat) Gabriel 

també utilitzaria el femení.  

10.“Unes institucions europees que Europa, ho hem dit també moltes vegades 

encara que algunes continuïn sense entendre-ho, no és la de les riqueses 

materials [...].” (9:04) 

11.“[...] la  república de les conquestes socials, la república de les conquestes 

democràtiques que algunes entenem, que no totes anhelem.” (12:04 

Pel que fa al femení genèric, Gabriel el torna a utilitzar per parlar de lluitadores, 

companyes i l’adjectiu preparades (referint-se als membres de la CUP). Finalment, l’ús 

del desdoblament no difereix del que ja s’ha anat veient durant tota l’anàlisi. El fa servir 

per al topònim català i per al nom senyor: 

12.“S’agraeixen els esforços de certa esquerra espanyola per defensar el dret dels i les 

catalanes a decidir lliurement el nostre futur [...].” (9:54) 

 13.“Sabeu, senyors i senyores, que ens tocarà resistir, preparem-nos per l’embat [...]” 

(10:44) 

3.2.5 Vídeo 5 

L’últim vídeo correspon a la intervenció d’Anna Gabriel a la sessió informativa de la 

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el 

conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre els objectius i 

les actuacions del Departament. El vídeo té una durada de 4 minuts i 55 segons. En 

aquest cas, es tracta d’una temàtica una mica diferent de les anteriors, ja que no 

s’emmarca ni dins d’un ple ni en una roda de premsa. Per aquest motiu és interessant, 

ja que d’aquesta manera s’investiga una temàtica i un context situacional diferent. Tot i 

així, el discurs comparteix més característiques amb el del vídeo 4, el ple, perquè també 

es tracta d’un discurs planejat i emmarcat dins del context del Parlament.  
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Gabriel comença el discurs parlant en femení genèric dels refugiats, però a la mateixa 

frase es passa al masculí genèric per referir-se al mateix referent: 

1.“O aquest sistema d’acollida per pagament a refugiades que està plantejant 

Dinamarca, aquest europeisme interessat i a la carta del Regne unit, aquest rol 

superior del Banc Central Europeu en les polítiques de Brussel·les o aquestes 

polítiques restrictives i vergonyoses d’acollida de refugiats [...].”(1:55) 

A continuació, fa servir dos adjectius en masculí per referir-se als membres de la CUP. 

Encara que, com hem vist als altres vídeos, normalment usa el femení genèric, quan es 

tracta d’adjectius o pronoms (com ara aquell) ho sol fer en masculí genèric.  

2.“No cal que ens contesteu en això, només que nosaltres seguirem actius en 

estar atents a tot el que tingui a veure [...].” (2:21) 

Després, trobem un cas que exemplifica un dels problemes de barrejar masculí genèric 

i femení genèric indiscriminadament. Gabriel torna a utilitzar el femení genèric a la 

paraula totes i, després, es refereix a “dues refugiades iraquianes”. Com que es tracta 

d’un referent desconegut, és a dir no parla de referents coneguts com ara els diputats o  

membres de la CUP, no sabem el sexe d’aquestes persones. Si en tot el discurs hagués 

utilitzat el masculí genèric, hauríem sabut que aquestes dues refugiades, efectivament, 

eren dones; en canvi, si hagués utilitzat sempre el femení genèric hauríem sabut que es 

tractava o bé de dues dones o bé d’un home i una dona, ja que si es tractés de dos homes 

ja hauria utilitzat el masculí com a gènere marcat. Tanmateix, com que ha fet ús dels dos 

recursos durant tot el discurs, l’oient no sap com interpretar aquest enunciat: si seguint 

la lògica que tenim interioritzada o si seguint la lògica del femení genèric. 

3.“En segon o tercer lloc, fer un esment, ho sabem totes, fa unes escasses 24 

hores van morir per hipotèrmia dues refugiades iraquianes [...].” (3:03) 

Finalment, Gabriel acaba el discurs com l’ha començat, referint-se als refugiats en 

femení genèric: 

2 [...] i segurament, doncs, tenim deute nosaltres també amb molts països que van 

acollir les nostres refugiades [...].” (4:13) 
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3.3 Entrevistes 

L’ últim apartat de l’anàlisi està dedicat a les entrevistes fetes a Montserrat Ribas i Maria 

Rovira, que trobem recollides als annexos VII i VIII respectivament.  

Pel que fa a Montserrat Ribas, està totalment d’acord amb el tractament que la CUP fa 

del gènere gramatical, ja que ho considera com un acció d’activisme social i defensa que 

s’ha d’entendre dintre del context de les accions político-socials. Ribas ressalta, 

d’aquesta manera, el poder performatiu de la llengua, és a dir, que la llengua no només 

serveix per a la comunicació, sinó que quan parlem estem creant realitat. Prenent el 

punt de vista que, tal com diu Ribas, parlar és una acció social, el fet que la CUP parli en 

femení genèric provoca que la gent es plantegi els motius darrere d’aquesta acció. 

Segons Ribas, ja era hora que l’activisme social també fes servir l’espai de la llengua per 

dur a terme accions socials, ja que segons ella la llengua no és una entitat abstracta a 

part de la societat. Així doncs, opina que aquest activisme social va molt més enllà de la 

llengua, i aquesta última tan sols representa una part del total.  

Ribas també defensa la construcció de la llengua per part dels parlants. Per aquest 

motiu, doncs, subratlla el fet que si la societat és masclista, androcèntrica i patriarcal la 

llengua també ho serà, ja que “les societats tenen efectes sobre els comportaments 

humans i la llengua és l’expressió d’un comportament humà”. Tot i així, Ribas no creu 

que canviant la llengua puguem transformar la societat, però defensa que sí que pot 

obrir interrogants i crear consciència del problema que hi ha. Ribas també és del parer 

que és possible dur a terme un llenguatge no sexista, encara que no el tinguem 

interioritzat. Així doncs, podem veure com el seu pensament va en la línia del que hem 

vist que opinava Lledó al marc teòric. 

Maria Rovira coincideix amb Ribas a afirmar que el masculí genèric prové d’una societat 

patriarcal. Per això, considera que per motius ideològics (“de remoure consciències”) i 

per motius de visibilització de les dones la millor alternativa és utilitzar paraules neutres, 

sempre que es pugui, i el femení genèric. Rovira afirma que aquest posicionament és 

compartit per tota la candidatura i que és un debat que ja fa temps que és sobre la taula, 

ja que s’entén com un eix més de la lluita feminista. Per això ressalta el fet que tant a 

nivell extern (portaveus i persones visibles de l’organització) com a nivell intern 

(documents de l’organització) s’utilitzi aquest llenguatge. Tanmateix, Rovira explica que 
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dins de la CUP no hi ha cap òrgan que assessori exclusivament sobre aquest tema, sinó 

que és des del departament de Comunicació que es du a terme. Per això creu que és una 

formació pendent. La directriu que segueixen, doncs, es basa en els manuals d’estil o 

propostes de les organitzacions feministes que formen part de l’esquerra 

independentista, com ara Justa Revolta.  

Pel que fa a la poca constància d’aquest llenguatge, Rovira ho atribueix al fet que aquest 

moviment sigui molt recent i, per aquest motiu, creu necessari un debat real sobre com 

ens afecta l’ús del llenguatge per tal d’acordar punts i resoldre discrepàncies. Per 

exemple, Rovira no és partidària d’utilitzar el desdoblament —un recurs utilitzat per 

alguns membres de la CUP, que com hem vist al llarg del treball, té adeptes i detractors—

, ja que considera que és massa carregós. 

 Quant a les raons lingüístiques en contra de l’ús del femení genèric o del desdoblament, 

Rovira creu que la perspectiva de la lingüística és molt científica i no relaciona prou la 

llengua i la societat. La seva opinió és que la llengua és fruit d’una perspectiva històrica 

i política, i per això des de la CUP es defensa el trencament del patriarcat i la construcció 

d’un imaginari diferent a través de la militància política. A diferència de Ribas, doncs, 

Rovira creu que a través de la llengua es pot canviar la societat, ja que defensa que des 

del punt de vista neurolingüístic no es pot anomenar una cosa que no existeix. Per tant, 

visibilitzant les dones es fa possible que entrin dins de l’imaginari col·lectiu i que, 

consegüentment, es pugui combatre la discriminació que pateixen a la societat.  

4. CONCLUSIONS 

Un cop analitzats els tres corpus, podem extreure’n conclusions que ens permetin 

comprovar si les hipòtesis plantejades al començament són correctes. La primera 

hipòtesi que s’havia formulat era la que la CUP es basava en motius estrictament 

ideològics a l’hora d’utilitzar recursos anomenats “no sexistes”. Així doncs, gràcies a 

l’extracció d’informació de l’anàlisi del corpus escrit i oral, però sobretot gràcies a 

l’entrevista amb un membre de la CUP, hem arribat a la conclusió que la hipòtesi és 

correcta. Tal com va evidenciar Rovira a l’entrevista, la CUP utilitza la llengua com a 

vehicle de l’activisme social. És a dir, utilitza la llengua com un mitjà per qüestionar-se 

el que ja existeix i per plantejar-ne noves formes. Així doncs, la CUP té una visió 
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performativa de la llengua i per aquest motiu considera que la llengua és indissociable 

de la societat.  D’aquesta manera, la llengua és vista com una eina més per avançar cap 

als seus ideals polítics, en aquest cas, el feminisme, ja que consideren que la llengua és 

un dels múltiples eixos afectats per l’androcentrisme. Com a resum podríem dir, doncs, 

que no només es vol resoldre un problema social a través de la llengua, sinó que els usos 

diferents de les marques de gènere també serveixen com a reclam i reivindicació.  

La segona hipòtesi plantejada al començament era la poca coherència en el discurs dels 

membres de la CUP, possiblement, en el primer cas a causa del fet d’haver après la 

llengua amb el masculí com a no marcat i, en el segon cas, a causa de la diversitat de 

recomanacions dels manuals de llenguatge no sexista i de la manca d’una directriu clara 

dintre de la candidatura. Aquesta hipòtesi s’ha pogut considerar correcta en la majoria 

de casos, ja que a l’anàlisi del corpus escrit i oral s’han trobat múltiples incoherències en 

els discursos. Un fet observat durant l’anàlisi és que aquestes diferències varien segons 

el mitjà o plataforma. És a dir, segons les dades observades la coherència és absoluta 

quan es tracta de cartells publicitaris, però no ho és quan es tracta de discursos orals, 

tant preparats com espontanis. La diversitat de mitjans, doncs, ha revelat que la 

coherència varia segons la intenció i finalitat del text (tant escrit com oral) i també 

segons la seva llargària i complexitat. Per tant, la hipòtesi formulada no és vàlida per als 

cartells publicitaris analitzats, però sí per als discursos orals preparats i espontanis.  

Gràcies a l’anàlisi de l’entrevista de la regidora Rovira, s’ha pogut comprovar com 

possiblement un altre motiu sobre la manca de coherència entre els diferents discursos 

de la CUP és la falta d’un òrgan clar dins del moviment que tracti aquests temes i la 

diversitat d’opinions que existeixen dintre de la pròpia esquerra independentista. 

Aquest fet també pot afectar el propi discurs, juntament amb la dificultat de mantenir 

sempre la coherència tenint en compte que han après la llengua amb el masculí com a 

genèric.  

La tercera hipòtesi plantejava que la manca de coherència en els diferents contextos i 

plataformes possiblement responia a estratègies diferents depenent del missatge. No 

podem afirmar que la manca de coherència respongui a estratègies diferents, ja que la 

mostra analitzada no pot ser generalitzada i també perquè s’han trobat usos diferents o 

contradictoris. Tot i així, sí que s’han detectat algunes possibles tendències que, a 
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vegades, poden provocar un llenguatge esbiaixat i confús. Com ja s’ha comentat 

anteriorment, el femení és considerat positivament, cosa que, a vegades, sembla 

complicar el seu ús en referents amb connotacions explícitament negatives. Una altra 

tendència és la de duplicar paraules molt usades en l’àmbit polític, com ara català i 

diputat, que sembla que ja hagin quedat com a expressions fixades.  

Creiem que és necessari ressaltar la necessitat d’un debat sobre la qüestió i, sobretot, 

d’un òrgan dins de la CUP que pugui dur a terme aquest assessorament, per tal que la 

coherència lingüística i discursiva i un llenguatge reivindicatiu puguin ser compatibles. 

Si això es dugués a terme, en futures investigacions seria interessant observar quina és 

la línia d’evolució que ha seguit el tractament del gènere a la Candidatura d’Unitat 

Popular, constatar quines noves mesures s’han aplicat i analitzar si se segueixen 

coherentment.  

Finalment, voldríem destacar l’aportació principal d’aquest treball. Des de la vessant 

més teòrica, hem pogut examinar els diferents punts de vista existents sobre la qüestió 

del gènere. També ens ha permès valorar opinions i contrastar els diversos tractaments 

del gènere en tots els documents consultats. La vessant més pràctica ens ha ofert la 

possibilitat de preparar i dur a terme entrevistes semidirigides i d’analitzar una variada 

tipologia de documents. 
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0. Introducció

QUI SOM

Les Candidatures d'Unitat Popular (CUP) som candidatures de l'esquerra inde-
pendentista, socialista, feminista i ecologista dels Països Catalans que treballem 
des de l'àmbit local per bastir un país més lliure i més just .

Ens organitzem de forma assembleària i ens coordinem amb la xarxa de l'esquerra 
alternativa . No volem ser professionals de la política, sinó ciutadanes comprome-
ses que actuem i exigim el dret a decidir sobre tot . És per això que apostem per 
formes de democràcia participativa i directa .

Les persones membres de la CUP estem presents en la vida política associativa 
de Vilassar i del Maresme . Hem participat i participem activament en les lluites 
dels moviments socials locals i comarcals, entre els quals:

• Defensa del medi ambient i la mobilitat: CO .DE .SE .MA (Coordinadora per la 
Defensa de la Serra de Marina), Salvem la Cadira del Bisbe, La Cisa per a 
Tothom, Xarxa Maresme, Plataforma Unitària Contra el Peatge, SOS-Vilassar, 
Pro-Vallmorena, Adea VD (Associació defensora d'animals abandonats Vilas-
sar de Dalt) i Aprodega (Associació defensora de gats de carrer Vilassar de 
Dalt) .

• Associacionisme juvenil i cultural de la vila (Diabòlics Anònims, La Filferrada, 
Museu Arxiu, Agrupament Escolta Serra de Marina, iniciatives musicals, etc .) .

• Organitzacions polítiques i sindicals .

• Projectes de cooperació a nivell nacional i internacional (Comissió Dindori de 
Cooperació Internacional, plataformes en defensa dels drets humans i el dret 
a l'autodeterminació dels pobles, ANC) .

• Gestió del comerç local .

• Impuls de les Festes Tradicionals i Populars de Vilassar (Comissió de Festes, 
Geganters, etc .) .
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EL PROGRAMA

El programa electoral que teniu a les mans és fruit de les aportacions que han 
fet els membres de l'assemblea local de la CUP, de les Assemblees Obertes a 
tota la ciutadania i de diferents persones i associacions a qui hem demanat la 
col·laboració .

La CUP de Vilassar som una candidatura rupturista iniciada el 1991 i refundada 
fa vuit anys, que treballa des del carrer amb la mirada posada a l'Ajuntament . 
Ens hem obert, reforçat i ampliat, i venim amb més il·lusió i més força que mai per 
continuar treballant amb el poble i pel poble . Comptem amb un Grup de Suport de 
persones vinculades a la vida pública del nostre poble que comparteixen un punt 
de vista comú sobre la política municipal: que aquesta no pot ser reduïda a una 
elecció de representants cada quatre anys, sinó que totes les persones de Vilassar 
hi hem de participar de manera continuada .

EL TRACTAMENT DE GÈNERE EN ELS TEXTOS DE LA CUP VILASSAR

El llenguatge quotidià, lluny de ser innocu, és ple d'usos discriminatoris —a molts 
dels quals donem carta de naturalesa pel simple hàbit de no qüestionar-los .

La CUP és una organització que es defineix com a feminista alhora que rupturista 
i com a tals entenem que el llenguatge pot ser, també, una eina més de lluita . Per 
això tenim cura de l'ús que fem de les paraules . 

Per aquesta raó decidim, entre altres coses, utilitzar la forma femenina per com-
prendre els diferents gèneres en una sola paraula .

Això no ho fem pel simple fet de desafiar la norma (cosa que tampoc no ens 
molesta, perquè no hi ha norma que no sigui revisable) . Coneixem la gramàtica 
catalana i entenem que, tal com passa en altres llengües romàniques, el gènere no 
marcat és el masculí . Pensem, però, que les raons sociolingüístiques històriques 
que ho justifiquen no són precisament arbitràries . Per això pensem que utilitzar el 
femení com a forma no marcada és una manera més d'evidenciar i compensar la 
discriminació cap a les dones . 

Per altra banda, i sense ànim ni necessitat de justificar l'anterior, triem referir-nos 
genèricament a les persones —ometent o no la paraula persones amb criteri de 
facilitar la lectura i la comprensió . 

Així, diem les (persones) treballadores, enlloc dels treballadors; les (persones) 
immigrades; les (persones) joves; les veïnes; les estudiants; etc . Cas de voler-nos 
referir únicament a un gènere, escriurem les dones treballadores, els homes veïns, 
etc .
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1. Poder popular i 
democràcia directa

LA PARTICIPACIÓ COM A MOTOR DEL CANVI SOCIAL

Els municipis són l'àmbit d'actuació política i administrativa més propera a la ciu-
tadania . Són, per tant, l'espai on més fàcilment es poden construir estructures que 
permetin la participació directa i constant del conjunt de la població . Les inicia-
tives de participació són una bona eina per començar a gestar un canvi polític a 
nivell global i engegar-les només requereix, en molts casos, voluntat política per 
part dels partits presents a les institucions .

En l'àmbit municipal, sense perjudici de la ideologia i la idiosincràsia local, el que 
caracteritza l'acció política de la CUP és l'aposta per la participació directa de la 
població en els afers municipals . Pensem que cal treballar per oferir al conjunt de 
la ciutadania, en especial a les classes populars, eines que permetin participar 
directament del seu entorn social i de les decisions polítiques que els afecten 
directament .

Des de la CUP entenem la participació de les classes populars com l'embrió d'un 
nou model democràtic, econòmic i social que permeti revertir l'actual dinàmica 
vertical i excloent en la presa de decisions, tot consolidant un model inclusiu de 
baix cap a dalt; des del carrer cap a l'Ajuntament, entenent que l'Ajuntament està 
de ple al servei de les ciutadanes .

Objectius

• Afavorir i potenciar els mecanismes de democràcia directa .

• Potenciar i posar en marxa criteris per a una administració transparent, 
desburocratitzada, àgil, eficaç i orientada als serveis públics, que aban-
doni completament el neoliberalisme, l'especulació i la privatització i es 
desvinculi dels interessos clientelars i de les elits .
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• 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 .

• Atorgar a la població el protagonisme en els processos de control i go-
vern municipal .

• Potenciar l'organització col·lectiva, la coresponsabilitat de la població i 
la màxima transparència en la gestió municipal .

DEMOCRÀCIA DIRECTA

La CUP aposta per crear estructures estables de participació que superin les ac-
tuals limitacions de les institucions municipals més enllà de les mesures concretes 
a nivell conjuntural .

Propostes

• Elaborar un pla de democràcia directa, transversal per a totes les regi-
dories .

• Transformar l'actual Regidoria de Participació Ciutadana en la Regido-
ria de Democràcia Directa, per implementar el pla esmentat .

• Crear la Regidoria de Barris .

ASSEMBLEARISME VEÏNAL

Volem enfortir, potenciar i ampliar les Assemblees Veïnals, i dotar-les d'espais i ca-
nals que permetin una comunicació bidireccional efectiva entre les veïnes i l'Ajun-
tament, i viceversa .

Propostes

• Inserir les assemblees veïnals dins el Consell de la Vila .

• Crear una Coordinadora d'Assemblees Veïnals amb reunions bilaterals 
periòdiques amb l'Ajuntament .

• Dotar les assemblees veïnals d'espais físics i comunicatius perquè pu-
guin desenvolupar la seva activitat .
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CONSELL DE LA VILA

El Consell de la Vila ha de ser un òrgan de participació on la ciutadania, repre-
sentants de les entitats i membres dels moviments socials, debatin amb la repre-
sentació política i el personal tècnic de l'Ajuntament els assumptes públics locals 
(pressupostos, POUM, infraestructures, habitatge, cultura, salut, etc .) .

Propostes

• Obrir el Consell de la Vila a la població mitjançant l'elecció democràtica 
de les veïnes que en formen part, enlloc del nomenament arbitrari per 
part del màxim representant del consistori .

• Involucrar progressivament el Consell en la realització d'uns pressupos-
tos participatius .

• Establir-ne el funcionament assembleari i capacitar-lo per prendre deci-
sions vinculants .

CONSELLS SECTORIALS I TAULES TEMÀTIQUES

A l'Ajuntament hi ha múltiples consells, comissions, organismes, societats i pa-
tronats . El seu funcionament pel que fa a la participació és qüestionable, a causa 
de la manca de voluntat política a l'hora d'escoltar realment les propostes de les 
persones que formen els consells . La CUP aposta perquè aquestes comissions 
siguin realment efectives, amb una gestió i capacitat de decisió descentralitzades .

Propostes

• Ampliar la participació de la ciutadania als consells sectorials —que 
podran ser vinculants— obrint-los a tota la població .

• Crear espais amb caràcter consultiu per treballar sobre temàtiques 
concretes: contra la pobresa, per l'ocupació, etc . Aquests han de ser 
espais de participació on es tractin conflictes específics de caire social, 
econòmic, etc ., on participarien persones i entitats directament relacio-
nades amb l'àmbit d'actuació concret .

• Crear l'Assemblea d'Entitats, que agrupi representants de totes les en-
titats i compti amb suport tècnic municipal . Fugir del clientelisme amb 
les entitats del municipi .
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MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)

Cal aplicar els instruments de participació ciutadana ja previstos en el ROM vigent 
i introduir modificacions per a la seva millora i readequació a la realitat del muni-
cipi, així com crear nous canals de participació directa de la població i potenciar 
els que ja existeixen . Cal, també, obrir més el Ple municipal a la participació de 
veïnes i veïns .

Propostes 

• Contemplar mecanismes perquè la població i les entitats, i partits amb 
o sense representació, puguin presentar mocions o propostes d'acord 
en els plens .

• Aplicar la llei de  transparència amb rigor i fins al darrer detall . Informar 
la ciutadania dels acords presos en els plens, així com del sentit del vot 
dels grups municipals, i fer la màxima difusió dels dies de celebracions 
dels plens .

• Per garantir el punt anterior, transmetre els plens per la ràdio i els nous 
mitjans, com ara les xarxes socials, i divulgar la documentació que s'hi 
generi de manera que sigui fàcilment accessible per a tota la població .

• Millorar l'arxiu administratiu municipal i facilitar-ne l'accés per a la con-
sulta pública .

• Portar periòdicament les sessions plenàries a diferents barris .

PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM)

Ha de ser objectiu de l'equip de govern elaborar un Programa d'Actuació Municipal 
(PAM) amb vigència per a cada legislatura . El PAM és l'instrument de planificació 
de l'activitat de cada mandat, té naturalesa de directriu i, com a tal, haurà de ser 
observat pel que fa a les seves finalitats i objectius per tots els òrgans municipals .

Objectius

• Concebre el PAM com un exercici conjunt entre tots els agents socials, 
polítics, econòmics i associatius, així com la resta de residents de la 
vila, per construir un document amb uns objectius generals i uns pro-
jectes específics .

• Garantir la coordinació entre els departaments de l'Ajuntament i els dife-
rents consells, organismes o patronats de l'Administració, així com amb 
totes les entitats del municipi .



programa electoral
eleccions municipals 2015

 
■

10

REFERÈNDUMS MUNICIPALS

Entenem el referèndum com una eina de democràcia directa que cal normalitzar i 
utilitzar com a mètode d'intervenció política habitual . 

La convocatòria de referèndums ha de servir per implicar el conjunt de la població 
en la presa de decisions col·lectives . Per aconseguir aquesta implicació ciutada-
na, cal garantir que les decisions preses en referèndum siguin vinculants .

Proposta

• Convocar consultes vinculants al poble per decidir les temàtiques de 
gran rellevància pública, com ara obligacions que el municipi pugui 
contreure a llarg termini .

TRANSPARÈNCIA

Per avançar cap a una societat més justa on tothom tingui les mateixes oportuni-
tats, no es poden acceptar càrrecs de confiança en l'Administració pública; càr-
recs, aquests, que no han seguit un procés de selecció just . Per això, cal impulsar 
polítiques de contractació de personal transparents i objectives que impedeixin 
l'aparició de pràctiques clientelistes .

Propostes

• Impossibilitar la contractació de càrrecs de confiança en el nostre ajun-
tament .

• Impulsar polítiques de contractació de personal transparents i objecti-
ves, que impedeixin l'aparició de pràctiques clientelistes .

• Publicar la declaració de patrimoni i d'interessos de regidores i regi-
dors . Aquesta declaració s'haurà de realitzar en el moment d'acceptar 
el càrrec, així com en el moment de deixar-lo .

• Publicar la declaració de renda anual que les regidores i regidors pre-
senten a Secretaria, on es custodiarà amb el registre d'interessos .

• Publicar al web de l'Ajuntament totes les dades que fan referència als 
ingressos de les regidores i regidors, i dels grups municipals . 

• Que els partits polítics representats en el plenari presentin anualment al 
secretari municipal o a l'interventor la declaració anual de despeses i 
ingressos del seu partit .

• Fer públics els crèdits que els partits polítics representats a l'Ajuntament 
sol·licitin a una entitat financera, en cas que ho facin .
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• Establir un límit en la despesa de propaganda electoral, de manera que 
cap partit polític no superi mai l'import d'un euro per persona inscrita en 
el cens electoral .

COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

La comunicació és un dels nexes més importants d'una comunitat . La informació 
ha de ser lliure i accessible per a tothom .

Propostes

• Redimensionar els serveis d'atenció i informació de l'Ajuntament per tal 
d'ampliar-ne les funcions, millorar la comunicació entre l'Ajuntament i la 
ciutadania, i garantir-ne la bidireccionalitat . Crear els canals necessaris 
per fer-ho possible .

• Potenciar la ràdio perquè torni a ser un mitjà de difusió i informació mu-
nicipal de qualitat i obert a les persones i entitats del poble .

• Canviar el concepte del butlletí municipal perquè esdevingui un mitjà 
vinculat a les associacions i col·lectius, enlloc d'un espai per a la pro-
paganda política .

• Crear zones Wi-Fi gratuïtes en diverses zones del poble .

SOLIDARITAT INTERNACIONALISTA

La solidaritat internacionalista és una acció política coherent, activa i conscient 
que parteix de la realitat per poder canviar-la . Denuncia i s'oposa a l'ordre econò-
mic i polític amb la mobilització de base i des de la crítica a les polítiques d'exteri-
ors i d'interior, i a les polítiques de cooperació actuals perquè el desenvolupament 
capitalista és desigual en les diferents nacions del món . 

La solidaritat internacionalista advoca per desenvolupar a nivell global l'autodeter-
minació dels pobles, assolir l'emancipació econòmica i de gènere, i un desenvo-
lupament ecològic i sostenible amb el retorn del deute ecològic i el respecte vers 
els drets humans . 
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A Vilassar disposem d'una llarga tradició de lluita internacionalista, de cooperació 
internacional i educació pel desenvolupament, i des de la CUP creiem fermament 
en mantenir-la i potenciar-la . La solidaritat és un valor irrenunciable, tant entre no-
saltres com també amb altres pobles del món .

Propostes

• Recuperar el sistema de càlcul per a la partida de cooperació interna-
cional i de sensibilització al municipi en funció d'un percentatge dels 
pressupostos municipals .

• Engegar processos participatius, reals i vinculants per definir les ba-
ses de les convocatòries en matèria de cooperació i sensibilització, per 
garantir l'accés de totes les entitats de cooperació a la partida pressu-
postaria .

• Fer seguiment i avaluació dels recursos destinats a la cooperació bila-
teral directa .

• Posar els tècnics de l'Ajuntament a disposició de les entitats de coope-
ració del municipi per facilitar-ne la tasca de gestió i acció .

• Donar suport a les actuals entitats de cooperació internacional i de sen-
sibilització al desenvolupament del poble .

• Potenciar la sensibilització i l'educació per la solidaritat a les escoles .

• Impulsar processos d'agermanament entre institucions, centres esco-
lars, associacions de veïns i potenciar vincles d'enllaç entre els dife-
rents actors .] posar-ho a l'últim punt del programa .
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2. Feminisme i  
alliberament de gènere

FEMINISME

Considerem que el sistema sociocultural hegemònic en el que vivim és binari, 
sexista, masclista i patriarcal; genera violències, exclusions i desigualtats, sobre-
tot vers les dones i les persones LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals) .

Conseqüència d'aquest sistema patriarcal i capitalista, les violències de gènere 
són les que s'exerceixen contra les dones i aquelles persones que fugen de la 
norma heteropatriarcal, i és una de les violacions dels drets humans més habitual 
de les que es cometen als Països Catalans . És, per tant, un problema universal que 
afecta a totes les classes, grups socials i ètnies; una qüestió pública que requereix 
de la intervenció de l'Estat .

La defensa dels drets de les persones LGTBI ha de ser també un eix fonamental 
de la nostra lluita contra les desigualtats . Aquesta lluita s'ha d'enfocar amb una 
perspectiva interseccional —es a dir, considerant que les persones estem traves-
sades per múltiples identitats: ètnia, classe social, edat, origen i també les diferents 
capacitats i contextos vitals, i també des de la lluita contra l'heteronormativitat i el 
binarisme sexual, entenent que aquestes són les principals fonts de discriminació .

La CUP no entén la igualtat de gènere simplement com l'assoliment de la paritat, 
sinó que pretén treballar des d'una perspectiva feminista en el disseny i la implan-
tació de totes les polítiques públiques per aconseguir un canvi global i profund . 
Per dur-ho a terme, cal dotar l'Ajuntament de les estructures necessàries, amb els 
recursos humans, econòmics i administratius que calen per treballar activament i 
de forma transversal per la igualtat de gènere i l'alliberament de gènere .
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Propostes

• Dotar el municipi d'un pla d'igualtat ambiciós i realista, així com de les 
estructures necessàries per a la seva implantació, seguiment i avalua-
ció .

• Dins d'aquest pla d'igualtat, establir diversos protocols de prevenció, 
reacció i acompanyament davant les violències de gènere en els diver-
sos espais (escoles, ajuntament, entitats, parcs, família, parella, etc .) i 
contra col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat .

• Dotar el municipi d'un protocol d'imatge, llenguatge i comunicació no 
sexista i inclusiva en la documentació, esdeveniments i polítiques .

• Dotar el municipi d'un pla anual de formació amb perspectiva de gène-
re per a professionals i institucions de l'àmbit educatiu i social .

• Assegurar la representativitat paritària no sexista en totes les accions de 
govern i les que són potenciades per l'Ajuntament .

• Donar suport a mocions a favor d'un avortament lliure i gratuït .

• Des de l'Ajuntament, instar a la comunitat educativa del municipi (ins-
tituts, centres escolars, esplais, etc .) a elaborar i aplicar un programa 
que inclogui plans d'estudi, activitats i tallers, així com la formació per a 
educadores, professorat, etc ., que tracti la diversitat de gènere, sexual 
i funcional .

• Crear un espai a la xarxa per garantir que les eines i recursos de què 
disposa l'administració, i altres entitats i organitzacions relacionades 
amb temes de gènere i diversitat sexual, són accessibles a tota la po-
blació .

• Promoure que l'administració local ofereixi mesures al seu personal tre-
ballador per conciliar la vida laboral, familiar i personal, fent especial 
èmfasi en les treballadores que menys s'acullen a aquestes propostes .

• Crear els instruments necessaris perquè tots els espais i establiments 
del poble siguin espais lliures de sexisme, LGTBIfòbia, racisme i altres 
formes de discriminació social, i que garanteixin els drets LGTBI .
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3. Drets socials, justícia i 
redistribució davant la crisi

La CUP defensa uns sistemes sanitari i educatiu de qualitat i 100% públics, popu-
lars, universals, no sexistes, no classistes i no racistes . 

Treballem per un sistema educatiu que consideri l'educació com un dret des de 
l'escola bressol fins a la universitat, que sigui transversal, integrador i multidiscipli-
nari . Proposem un model pedagògic democràtic i participatiu encaminat a fomen-
tar l'esperit crític . Pensem que cal una educació inclusiva, en català, veritablement 
laica i que garanteixi la igualtat d'oportunitats per a tothom .  

Defensem un sistema sanitari amb visió integral, que respecti totes les fases des 
de l'inici fins al final de la vida i que inclogui la prevenció de la malaltia . Un sistema 
que garanteixi plenament els drets de totes les persones i que deslligui el dret a la 
salut de qualsevol concepció de mercat .

Objectius

• Complir un compromís transversal de gènere, ecològic i d'emancipació 
social en totes les polítiques municipals .

• Treballar per millorar el sistema de benestar social amb l'objectiu final 
d'eliminar progressivament el model assistencial i de caritat, si bé assu-
mim que actualment és necessari per solucionar situacions extremes .

• Crear un consell social municipal —Consell Municipal de Benestar— 
com a eina de suport, treball, assessorament i seguiment de l'àrea 
d'atenció a les persones de l'Ajuntament . Les decisions del consell se-
ran de caràcter vinculant pel que fa a les grans línies estratègiques .

• Complir el principi d'igualtat d'oportunitats entre els diferents col·lectius 
socials .

• Millorar el treball amb col·lectius en risc d'exclusió social, apostant per 
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fomentar el voluntariat, el treball comunitari i la xarxa social com a eines 
fonamentals .

• Crear un espai gestionat per la societat civil i administració on es pu-
guin col·lectivitzar els conflictes i les demandes individuals . . Ha de ser 
un espai de treball, assessorament i acompanyament del tercer sector 
social i serveis socials .

JOVENTUT

Considerem les persones joves com a subjecte polític que viu de forma particular i 
diferenciada el seu dia a dia en una societat capitalista i patriarcal, ja sigui a nivell 
laboral, d'accés a un habitatge propi, d'experimentació de la seva sexualitat, de 
participació i vinculació política, del tractament que rep per part dels mitjans de 
comunicació, etc . 

Entenem doncs que la joventut és el motor d'inici de mobilització i canvi, i que cal 
treballar per visualitzar la seva realitat i les alternatives proposades des d'aquest 
col·lectiu al model actual . 

La Regidoria de Joventut ha de potenciar el processos participatius per elaborar 
les polítiques de joventut de Vilassar .

Objectius

• Garantir l'accés de les persones joves al conjunt de serveis i recursos 
de l'Administració —en els seus diferents nivells— que s'hi adrecen es-
pecíficament o que incideixen de manera efectiva en les seves condi-
cions de vida .

• Difondre les iniciatives de les entitats juvenils i promoure la participació 
de les persones joves en les activitats de Vilassar . 

• Promoure la implicació de les persones joves i les entitats juvenils en les 
activitats i iniciatives culturals, artístiques, creatives i musicals, així com 
en els processos de participació ciutadana del municipi . 

• Garantir la convivència a l'espai públic i promoure dels hàbits saluda-
bles .

• Afavorir el treball en xarxa amb la resta de recursos del municipi .

Propostes per a l'adolescència

• Crear el programa Transició Escola Treball (TET) per fer seguiment des 
de Serveis Socials i Joventut de totes aquelles joves que no finalitzen 
l'ESO .
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• Elaborar un Pla d'Iniciació Professional (PIP) dins del qual desenvolupa-
rem els Programes de Formació i Inserció (PFI) per a joves que no han 
obtingut el graduat en ESO, per facilitar-los la seva incorporació al món 
laboral o la continuïtat d'un itinerari formatiu —especialment els Cicles 
Formatius de Grau Mitjà .

• Potenciar el projecte PIDCES (Punts d'Informació i Dinamització en els 
Centres d'Educació Secundària) on les joves dels dos centres educa-
tius dissenyin quines campanyes volen treballar als instituts mitjançant 
el Programa Delegats i Delegades .

• Promoure valors, actituds i conductes responsables, saludables i de 
prevenció, mitjançant formacions destinades a la joventut per prevenir 
les addiccions a les drogues i a les xarxes socials, assetjament escolar, 
etc .

Propostes per a la joventut

• Impulsar un casal de joves autogestionat i facilitar punts de trobada i 
realització d'activitats destinades als joves .

• Redefinir el Consell de Joves perquè esdevingui assemblea de joves 
amb caràcter vinculant, fomentant la participació dels i les joves en tots 
els actes i activitats de la Regidoria de Joventut .

• Crear un espai jove com a eix central del jovent de Vilassar, amb ofertes 
estables i periòdiques d'activitats, de manera que es consolidi com a 
espai de trobada i relació juvenil i vinculat al Consell o Assemblea de 
Joves .

• Fomentar l'autonomia de les persones joves, vinculant la formació amb 
la recerca de feina i facilitant l'accés a l'habitatge . 

GENT GRAN

Volem enfocar amb especial atenció el fenomen de l'envelliment a Vilassar . La 
rellevància demogràfica de la gent gran exigeix una resposta adient a un procés 
que afecta tothom .

Ens proposem trencar amb la dinàmica assistencialista, per reforçar una visió més 
àmplia de l'envelliment i de la considerable diversitat de les persones que integren 
el col·lectiu de gent gran . La idea central d'aquest nou enfocament és la creació 
de noves oportunitats perquè les persones puguin viure aquesta etapa del cicle 
vital amb plenitud, obtenint el màxim nivell de benestar possible . 

En definitiva, treballarem contra la percepció passiva de les persones grans com 
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a subjectes improductius, per reprendre la visió de persones que viuen activament 
les seves oportunitats pel que fa a la salut, la participació i l'exercici dels seus drets .

Propostes

• Fomentar la participació activa i voluntària per donar l'oportunitat de re-
forçar o desenvolupar nous interessos mitjançant nous aprenentatges, 
la interrelació amb els altres, la descoberta i el desenvolupament d'ha-
bilitats oblidades .

• Impulsar tallers formatius en diferents àmbits, assessorats i tutoritzats 
per persones especialitzades o per gent gran jubilada i amb els conei-
xements necessaris sobre cada matèria .

• Promoure hàbits de vida saludables des d'una visió global (física, psí-
quica i social) i la prevenció dels efectes negatius que pot provocar el 
procés d'envelliment .

• Crear l'Observatori Local de la Gent Gran i facilitarem els serveis i recur-
sos necessaris perquè les persones puguin continuar desenvolupant el 
seu projecte de vida .

• Fer campanyes informatives i xerrades per explicar la importància del 
concepte d'envelliment actiu .

• Revisar els serveis públics de proximitat per a la gent gran: serveis 
d'ajuda a domicili, àpats a domicili, etc .

• Col·laborar en la celebració de tot tipus d'actes destinats a la gent gran .

SANITAT

Cal vetllar per la implementació i el compliment del servei d'atenció sanitària amb 
criteris d'equitat, si bé no correspon a l'administració local corregir les deficiències 
del sistema sanitari . En aquest sentit, podem i cal actuar sobre els veritables de-
terminants de la salut: les condicions de vida de les ciutadanes (treball, pobresa, 
educació, alimentació, habitatge, salubritat, etc .) .

Propostes

• Elaborar un pla de salut i prevenció comunitària que promocioni una 
visió integral de la salut i la medecina preventiva, i potenciï els hàbits de 
vida saludables .

• Reclamar l'ampliació de l'horari del CAP i treballar per recuperar el ser-
vei d'urgències . Realitzar, a més, enquestes de satisfacció per dotar-se 
d'elements de pressió davant l'administració sanitària .
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• Dotar el municipi d'un protocol d'educació, prevenció i suport per a la 
salut afectiva-sexual i reproductiva en coordinació amb Serveis Socials, 
el CAP i les institucions educatives del municipi .

• Oferir un servei d'informació i assessorament sobre sexualitat des de 
les institucions sanitàries de Vilassar, amb el propòsit de millorar l'edu-
cació sexual —fent especial èmfasi en les persones joves— incidint en 
la prevenció dels embarassos no desitjats i les malalties de transmissió 
sexual .

• Assegurar transport sanitari suficient per a totes les persones de Vilas-
sar, mancomunant-les si és possible amb els municipis del voltant .

DIVERSITAT FUNCIONAL I SALUT MENTAL 

Vilassar té un centre d'atenció a persones amb diversitat funcional (Torremar, Grup 
Catalonia Comarques) i un d'atenció a persones diagnosticades amb trastorns de 
salut mental (Can Tarrida) . Per aconseguir la màxima inclusió d'aquestes perso-
nes en la vida social i cultural del poble, i facilitar-los el dia a dia, cal, de manera 
coordinada amb l'administració dels respectius centres, garantir llur accés a la 
informació, l'educació, la participació i el lleure, a més de convidar-los a participar 
en diferents consells per potenciar la seva autonomia .

Propostes

• Estudiar i adaptar els espais municipals per a persones amb diversitats 
funcionals: crear un espai amb accés a la informació i participació ciu-
tadana (discapacitats per a la mobilitat, intèrprets de llengua de signes, 
informació amb Braille, etc .)

• Crear una campanya municipal de sensibilització amb programes de 
salut i altres activitats organitzades amb l'objectiu de proporcionar infor-
mació, formació i assessorament . Potenciar el treball sobre la tolerància 
i la inclusió de totes aquelles persones amb malalties mentals, diversitat 
funcional i tots aquells col·lectius especialment sensibles al tipus de 
societat que vivim .
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EDUCACIÓ 

Igual que en l'àmbit de la sanitat, és important que l'Ajuntament tingui una visió 
integral de l'educació (que va més enllà de l'àmbit escolar) i en potenciï tots els 
determinants i factors .

Propostes

• Revisar i reactivar de forma participativa el pla educatiu de poble per-
què inclogui totes les etapes de la vida, la diversitat d'itineraris formatius 
de les persones i la diversitat d'agents educatius: lleure, esport, etc ., a 
més d'incloure el màxim d'entitats i organitzacions del municipi . 

• Potenciar el consell d'educació .

• Vetllar perquè les entitats de lleure del municipi disposin d'espais ade-
quats per realitzar la seva activitat

• Crear un espai familiar i d'educació en el lleure per als dies laborables 
obert a totes les famílies, amb l'objectiu d'afavorir la conciliació familiar, 
reduir les desigualtats educatives, enfortir la cohesió social i assegurar 
la possibilitat de participació de les persones amb fills en les activitats, 
cursos o iniciatives municipals .

• Crear i ampliar aules i horaris d'estudi, amb possibilitat de reforç escolar 
públic .

• Auditar l'escola bressol per ajustar costos .

• Aturar les externalitzacions de serveis complementaris de l'àmbit edu-
catiu (neteja, manteniment dels equipaments, etc .) i tendir a remunici-
palitzar-les . 

• Vetllar per la qualitat i la procedència dels productes que ofereixen els 
menjadors escolars .

• Potenciar un projecte granja-escola lligat a la creació d'horts urbans i a 
la gossera municipal .

• Informar des del web municipal de les jornades de portes obertes dels 
períodes d'inscripció i webs de totes les escoles i l'institut del municipi .
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ASSISTÈNCIA SOCIAL

Considerem que l'augment de la pobresa i l'exclusió social és un símptoma del 
fracàs de les polítiques neoliberals imperants, agreujades encara més per les re-
tallades que patim darrerament . El primer pas, doncs, és el compromís de lluitar 
contra aquest sistema . 

Cal recuperar la idea que la igualtat és una condició necessària per a la llibertat 
i que els drets socials són universals i inalienables . Des de la CUP treballem per 
trencar la pràctica assistencialista vertical —de caritat— i per eliminar el discurs 
culpabilitzador que responsabilitza les persones de la seva situació vital . Cal lluitar 
per canviar les actuals polítiques laborals, fiscals i migratòries i per garantir una 
sanitat, educació i serveis socials públics i universals .

Propostes

• Dissenyar i executar bons programes i plans de serveis socials a llarg 
termini i de manera transversal, que serviran com a full de ruta de l'Àrea 
de Serveis Socials .

• Prestar serveis socials bàsics menys assistencials i més eficients per 
solucionar les situacions de risc social .

• Facilitar informació real i accessible sobre els serveis i ajudes derivades 
de Serveis Socials, per a totes les persones de Vilassar .

• Ampliar el Projecte Voluntariat amb la creació d'un Banc del Temps . 
El Banc del Temps vol promoure intercanvis per a tasques d'atenció a 
persones, siguin criatures, gent gran o gent malalta, i també vol donar 
oportunitats perquè la gent es conegui i confiï en les altres per tal de 
resoldre necessitats de la vida diària .

• Vincular el projecte Fresc per tothom amb la creació dels horts urbans .

• Ampliar els pisos d'urgència i mancomunar-los amb els municipis més 
propers .

• Promoure pisos de lloguer social .

• Crear un punt d'informació i acció en cas de desnonaments .

• Crear un projecte de masoveria urbana i penalitzar els pisos buits (per 
exemple, incrementant-ne les taxes) .
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SEGURETAT CIUTADANA

Des de la CUP treballem per substituir el concepte d'ordre públic, entès com a 
garantia de l'ordre establert des dels òrgans de poder, pel concepte de seguretat 
ciutadana, entès com a garantia de drets i llibertats dels ciutadans i la seva convi-
vència pacífica . És necessari promoure les tasques preventives contra les repres-
sives i recuperar l'espai públic . En definitiva, proposem redefinir els conceptes de 
seguretat, pau i ordre .

Propostes

• Revisar les funcions i l'organització de la policia local .

• Crear noves funcions de suport i seguretat ciutadana, tant a la zona 
urbana com a muntanya .

• Revisar l'import de les multes i garantir que s'inverteixen en millorar la 
seguretat viària .

• Elaborar un pla que fomenti i prioritzi l'educació viària abans que les 
sancions com a eina dissuasòria .

• Crear protocols de mediació en els conflictes veïnals .

• Revisar l'ordenança de civisme .

• Acabar amb la percepció d'abús de la policia local establint mecanis-
mes de seguiment de les actuacions policials irregulars denunciades 
pels veïns .

• Instar la policia local a no col·laborar en cas de desnonaments ni en talls 
de subministraments energètics o d'aigua .
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PROTECCIÓ ANIMAL

L'Ajuntament és l'administració més propera a la ciutadania i ha de ser un referent 
a l'hora de resoldre qualsevol qüestió relacionada en la protecció animal, desenvo-
lupant polítiques i accions que promoguin i defensin el benestar animal .

Propostes

• Crear la funció del Servei de Protecció dels Animals de Companyia 
(SPAC) . Aquest servei ha de vetllar per la protecció animal davant pos-
sible abandonament, pèrdua o maltractament; assessorar a propietaris; 
controlar el compliment de la normativa municipal envers els animals; 
gestionar queixes i suggeriments dels veïns i controlar el cens d'ani-
mals .

• Actuar des de l'Ajuntament pel rescat d'animals de companyia si hi ha 
indicis de maltractament . Aquests animals seran acollits al refugi mu-
nicipal d'animals per incloure'ls a la bossa d'adopcions i s'aplicaran 
sancions als propietaris dels animals .

• Reconèixer el dret d'auxili dels animals (obligació de socórrer en cas 
d'atropellament, obligació de denuncia en cas de veure maltractament 
o abandonament)

• Establir mecanismes per acollir els animals de companyia de persones 
que siguin ateses per Serveis Socials i no els puguin mantenir .

• Treballar i conscienciar perquè els animals de companyia siguin adme-
sos als comerços i transport públic, sempre que vagin lligats o no sigui 
contraproduent en aspectes cívics o higiènics .

• Crear, de forma consensuada entre l'entitat gestora, voluntaris i Ajun-
tament, el reglament del refugi municipal d'animals abandonats, i fer-lo 
públic i accessible per a tothom . 

• Ampliar l'horari públic de l'actual refugi d'animals abandonats . 

• Crear i potenciar un grup de voluntariat del refugi municipal, indepen-
dent de l'entitat gestora, per donar suport a les tasques del treballador 
municipal envers l'atenció als animals acollits . 

• Ampliar el servei de recollida d'animals abandonats les 24 h i 365 dies 
amb la participació del treballador i la policia local, per equiparar-nos 
als municipis veïns . 

• Millorar la gestió i atenció de les colònies de gats: promoure, mantenir i 
controlar les colònies de gats de carrer i fer-se càrrec de les esterilitza-
cions, alimentació i control veterinari d'aquests gats . Per aquest motiu, 
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es demanaran les subvencions que la Diputació ofereix anualment amb 
aquest propòsit . S'incrementarà el suport a la col·laboració de veïns i 
associacions que ja treballen amb aquesta finalitat .

• Dotar l'entitat gestora de les colònies de gats de carrer d'un local on 
custodiar gats malalts o amb postoperatori .

• Auditar la partida de diners públics adjudicada a l'entitat gestora del 
refugi .

• Fomentar activitats de sensibilització a les escoles i entitats de joves i 
infants per treballar la dimensió social vers els animals . 

• Treballar amb la gent gran i col·lectius de risc del municipi promovent la 
teràpia assistida amb gossos . 

• Difondre i oferir informació accessible de la normativa i temporades de 
caça que afecten al nostre territori . Col·locar plaques informatives deta-
llades (períodes de caça, etc .) a les zones on està autoritzada .

• Controlar les plagues d'aus o altres animals amb mitjans innocus que 
permetin l'esterilització dels animals o dels ous, impulsant la instal·lació, 
per exemple, de colomeres ecològiques .

• Garantir la neteja i manteniment òptims de les noves zones d'esbarjo 
per a gossos, i dotar de zones d'ombra els espais creats . 

• Donar la opció de menú sense productes d'origen animal als menjadors 
de les escoles i gent gran

• Declarar Vilassar municipi per la protecció animal .
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4. Activació econòmica i  
lluita contra l'atur

EL DEUTE MUNICIPAL A VILASSAR

Som conscients que el finançament dels ajuntaments és un problema endèmic 
des de la Transició . Problema que ha empitjorat especialment durant els darrers 
vint anys, quan després d'haver perdut pràcticament tots els ingressos derivats 
de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) s'ha fiat tot l'ingrés a l'Impost de Béns 
Immobles (IBI), fomentant l'especulació urbanística amb els resultats ja ben cone-
guts de la bombolla immobiliària .

Tanmateix, enlloc de trobar alternatives, l'Ajuntament ha seguit el corrent majoritari 
i els darrers vint anys —amb governs municipals encapçalats pel Grup d'Esquer-
res— han portat Vilassar a ser un dels pobles amb la ràtio d'endeutament més 
alta de Catalunya . Mentre tot indica que una gestió decent dels recursos comuns 
hauria posicionat Vilassar com un municipi sanejat (com ho són alguns dels de 
la comarca), la política de l'Ajuntament dels dos darrers decennis s'ha demostrat 
ineficaç en termes de rendibilitat econòmica i nociva pel que fa l'endeutament 
municipal . 

D'aquesta política en són exemples els grans projectes i infraestructures, com la 
reforma del Teatre de La Massa, la construcció del camp de futbol i l'obra de Can 
Manyer, per no citar el projecte de Can Maians, que fou feliçment avortat . Tot això 
ha fomentat projectes immobiliaris especulatius de dubtós benefici social que, un 
cop esclatada la bombolla immobiliària, s'han demostrat de nul·la rendibilitat eco-
nòmica . I tot plegat amb la utilització inapropiada de l'empresa municipal Viserma 
al rerefons .

Viserma fou, en origen, una bona idea per gestionar els serveis municipals de ma-
nera directa, al mateix temps que intentava aportar recursos a l'Ajuntament . Però 
l'empresa municipal ha estat víctima de la mala gestió i, escapant del control del 
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Ple municipal, ha acabat amb una evident manca de recursos . Abocat a buscar-ne 
de nous, l'Ajuntament, al llarg dels anys, ha externalitzat serveis com la neteja i ha 
estat permissiu amb projectes com el de Can Nolla o el projecte fallit del complex 
funerari —la no realització del qual ens costarà gairebé 300 .000 € . Despropòsits 
que només s'expliquen per la necessitat urgent d'aconseguir diners a curt termini .

La principal conseqüència d'aquesta mala gestió comporta que els Vilassarencs 
haguem de suportar any rere any l'increment d'impostos, taxes i preus públics, i 
l'amenaça permanent de la progressiva reducció dels serveis públics .

En efecte, Vilassar és un dels pobles més endeutats de Catalunya . Amb el deute 
consolidat de Viserma i segons memòria del regidor d'Hisenda, en el pressupost 
2015 la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament és del 264,31% (essent el límit per Llei 
del 75%), mentre que el municipi compta amb una renda disponible per càpita del 
23% per sobre de la mitjana catalana . Aquest deute significa que si els ingressos 
i activitat econòmica de Vilassar creixessin a ritme del país que més creix del món 
(la Xina, al 10,2% anual) i l'amable sistema financer es deixés remunerar el deute al 
preu que el rep del BCE més una prima legítima de risc (diguem al 1%), trigaríem 
uns 30 anys a pagar el deute . Al ritme de creixement de Catalunya i al tipus de 
crèdit real, en caldrien moltíssims més .

D'aquest deute, cal diferenciar el que és il·legítim del que no ho és . Entre altres ar-
guments, considerem il·legítim el deute generat per la subvenció de projectes que 
no han beneficiat a la població a causa d'un mal disseny o programació, així com 
el que genera un pagament desorbitat d'interessos, impedint la despesa social de 
primera necessitat i causant l'empobriment de la ciutadania . Les entitats bancàries 
que han participat dels projectes immobiliaris especulatius de Viserma són, per 
tant, coresponsables d'aquest deute i han d'assumir la part de responsabilitat que 
els pertoca .

REACTIVACIÓ ECONÒMICA I GESTIÓ MUNICIPAL

L'actual model econòmic s'ha demostrat nefast per a les classes populars . En la 
lògica neoliberal, tota activitat econòmica ha d'anar encaminada a combinar els 
recursos productius de tal manera que es maximitzi el benefici de l'accionista en 
detriment, si és necessari, de la població i del medi ambient . 

L'actual crisi econòmica ha demostrat els resultats catastròfics en termes d'ocu-
pació, desigualtat i deteriorament del medi ambient d'aquest model econòmic que 
avantposa tota activitat a l'assoliment de grans beneficis per un nombre reduït de 
persones . 
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Per tant, hem de començar a bastir un nou model d'organitzacions econòmiques 
que vehiculin les necessitats de producció, consum i distribució de la societat, 
que donin prioritat a l'ocupació per damunt del benefici i prioritzin la democràcia 
a l'autoritarisme . 

El progrés econòmic ha d'estar relacionat amb l'equitat, la participació, la sos-
tenibilitat ambiental i la cooperació entre els diferents agents privats i públics . 
Les organitzacions de caràcter econòmic no es poden basar en l'afany de lucre, 
sinó en el bé comú i compartit i el desenvolupament col·lectiu, comunitari i de les 
persones .

La regidoria de l'àrea econòmica ha de treballar colze a colze amb el moviment co-
operativista . Les cooperatives poden ser el millor mitjà per desenvolupar algunes 
petites —però importants— activitats que es desenvolupen des de l'Ajuntament 
així com nous filons d'ocupació: reciclatge, consum sostenible i solidari, manteni-
ment d'edificis, energies alternatives, recuperació agrícola i forestal, cooperativis-
me industrial, etc .

Considerem irrenunciable que la gestió pública compleixi la seva funció de con-
tracte social amb la població, proveint-la de serveis socials en suficiència de qua-
litat i quantitat: sanitat, educació, medi ambient i protecció de drets ciutadans .

Per altra banda, la delicada situació econòmica de l'Ajuntament de Vilassar reque-
reix un gir radical en la gestió i planificació dels recursos, començant per l'enorme 
problema del deute: cal reduir-lo i harmonitzar la balança d'ingressos i despeses 
amb les poblacions veïnes, en termes comparables de riquesa i població .

El primer que farem, tan bon punt la CUP entri a l'Ajuntament, és treballar per obte-
nir una diagnosi clara dels problemes i necessitats abans de sis mesos, per tal de 
no retardar el programa d'acció que esmentem a les propostes . 

Objectius

• Definir una visió estratègica amb perspectiva transversal de tota l'actu-
ació municipal per tal de fomentar l'activitat econòmica .

• Reactivar l'economia en clau local, social i cooperativa .

• Garantir una gestió ètica i transparent . Lluitar i aplicar mesures repres-
sives contra la corrupció .

• Assolir una economia sostenible, crear sinèrgies mancomunals i gene-
rar recursos propis i que siguin perdurables en un nou marc municipal 
dels Països Catalans independents .

• Garantir de manera prioritària els serveis socials essencials, els drets 
ciutadans i el dret al treball .
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Mesures immediates

• Exigir al primer Ple municipal una auditoria ciutadana del deute per tal 
d'avaluar i quantificar la xifra total del deute legítim i il·legítim de l'Ajun-
tament i Viserma . Si s'escau, exigir responsabilitats als gestors anteriors 
i, si cal, també als prescriptors (actors necessaris, camells del crèdit 
abusiu per infraestructures innecessàries) .

• Revisar les despeses actuals en termes d'externalització de serveis i 
personal .

• Revisar les necessitats socials no cobertes en l'actualitat .

• Revisar els ingressos per determinar-ne la sostenibilitat, progressivitat i 
legitimitat .

Propostes

• Fer un pla de sanejament econòmic que no hipotequi el futur del poble i 
que tingui un horitzó més enllà de les curtes mires de les cites electorals .

• Presentar pressupostos participatius a nivell de municipi per fixar les 
poques prioritats que l'ofec imposat permetrà .

• Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d'economia so-
cial mitjançant la preferència en l'obtenció d'ajuts, cessió de locals, sub-
contractació de serveis al propi ens local, publicitat gratuïta als mitjans 
públics i presència en fires . 

• Adoptar pràctiques d'estalvi basades en cooperatives de crèdit i dis-
tanciar-nos del sistema financer especulador . Prioritzar l'ús de la banca 
ètica per part de l'Ajuntament .

• Reestructurar l'organització dels mitjans humans municipals, a partir 
d'un estudi de l'actual organigrama .

• Fomentar una despesa pública austera —entesa com el màxim aprofi-
tament dels recursos comuns— i acabar amb la despesa associada a 
grans projectes sense cap tipus de rendibilitat ni econòmica ni social .

• Prioritzar les empreses cooperatives pel que fa a la política de contra-
ctació de l'Ajuntament i establir criteris i condicions referents als drets 
laborals —com la lluita contra la temporalitat, demanant compromisos 
per a l'estabilitat— a l'hora d'adjudicar les contractacions . Intentar que 
les treballadores en atur empadronats al poble es contractin d'acord 
amb les limitacions legislatives existents . Prioritzar així mateix la inserció 
i formació juvenil .

• Municipalitzar i mancomunar serveis, amb especial interès per la re-
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municipalització del servei de l'aigua i clavegueram, amb l'objectiu de 
generar economies d'escala que permetin reduir costos i generar be-
neficis .

• Incentivar la creació d'ocupació en els sectors primari i secundari com 
a garants del creixement sostenible: agricultura, alimentació, artesania, 
indústria .

• Procurar polítiques de foment de producció i consum de l'agricultura de 
proximitat, especialment la sostenible, facilitant els canals de distribució 
i punts de venda directa i fent la difusió pertinent a través dels mitjans 
municipals .

• Potenciar les fires comercials com a espai per donar a conèixer el co-
merç local i els productes de la comarca .

• Ordenar el sector terciari local i proporcionar assistència tècnica per la 
seva reactivació . Potenciar el comerç local i de proximitat, col·laborant 
activament amb l'Associació de Comerciants .

• Fomentar el turisme cultural i familiar, fugint del turisme massificat i de-
sarrelat del territori .

• Crear un espai web de l'Associació de Comerciants on cada associat 
exposi periòdicament la seva oferta de productes .

• Crear una guia de consum i comerç local per difondre els productes 
dels comerciants vilasarencs .

• Promoure l'ús de targetes de fidelització dels comerços locals .

• Establir l'aparcament rotatori a les principals zones comercials del po-
ble .

• Buscar finançament i subvencions per a la promoció del comerç local .

• Oferir suport individualitzat als comerciants de Vilassar i promoure la 
seva vinculació amb l'Associació .

• Promoure la implantació d'empreses segons uns criteris determinats 
(ètics, mediambientals, dignitat laboral, d'emprenedoria, noves tecno-
logies) i potenciar el viver d'empreses i l'emprenedoria .

• Buscar noves industries relacionades amb les noves tecnologies i sec-
tors emergents, i facilitar-ne la implantació al nostre polígon, valoritzant 
les nostres infraestructures i ubicació . 

• Ajudar a les treballadores autònomes, oferint suport tècnic i creant es-
pais de cotreball (coworking) .

• Participar de tota la informació a la ciutadania i els col·lectius .
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• Crear un banc del temps i un mercat d'intercanvi de productes i serveis 
locals .

• Alliberar recursos per millorar els serveis socials bàsics: salut, educa-
ció, transport públic .

• Donar suport a les lluites de la classe treballadora pels drets laborals .

• Lluitar per la fi de la concessió del peatge de l'autopista i establir políti-
ques de transport públic .

Impost de Béns Immobles (IBI)

• Fer la revisió cadastral cada 8 anys .

• Implementar l'IBI progressiu .

• Aplicar coeficients diferents pels habitatges de residents i no residents .

• Bonificacions a persones en atur i amb prestacions inferiors al SMI .

• Bonificacions per a habitatges eficients (segons classificació energèti-
ca) .

• Aplicar un recàrrec del 50% sobre els habitatges que portin més d'un 
any desocupades .

• Revisar les exempcions en funció de l'activitat i no del subjecte .

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

• Incrementar gradualment la quota a vehicles molt contaminants .

• Bonificar fins a un 75% l'impost als vehicles híbrids o elèctrics .

• Afegir variables de cost (criteri social), d'emissions i d'antiguitat (criteri 
ambiental) .

Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)

• Oferir bonificació els primers 5 anys (més dos d'exempció ja vigent) a 
empreses sense beneficis .

• Oferir bonificacions durant 5 anys a empreses que creïn llocs de treball 
amb contracte indefinit, que procurin l'equitat de gènere, que siguin per 
a persones amb diversitat funcional o aturades de llarga durada .

• Oferir bonificacions per la preservació del medi ambient i l'adaptació 
d'accessos per a persones amb mobilitat reduïda .

• Lluitar contra el frau dedicant-hi més recursos i revisant les exempcions 
i bonificacions .
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Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

• Fixar un tipus impositiu que fomenti la rehabilitació d'habitatges .

• Oferir bonificacions ja permeses sobre objectius ambientals, d'accessi-
bilitat, d'habitatge protegit i d'interès especial .

ATUR I OCUPACIÓ

La creació d'ocupació és una de les principals prioritats de la CUP: ens proposem 
situar al centre de l'economia les necessitats de totes les persones i el reconeixe-
ment del treball de cures . Apostem pel desenvolupament d'una economia planifi-
cada i diversificada, amb béns i serveis útils i sostenibles, que comportin una lliure 
elecció de treball i una redistribució del temps i del treball domèstic .

Per això volem crear la Regidoria de Treball i convertir-la en l'eix vertebrador de les 
polítiques públiques d'ocupació, garant de condicions de treball dignes i punta de 
llança en la lluita contra l'economia submergida al nostre municipi .

Des d'aquesta regidoria, caldrà solucionar i denunciar els problemes dels falsos 
autònoms, del treball sense contracte, de la precarietat dels sectors feminitzats 
i de l'explotació de les màfies envers la immigració sense papers en el món del 
treball .

Propostes

• Crear la Regidoria de Treball .

• Potenciar la Borsa de Treball del municipi i relacionar-la de manera efec-
tiva amb les petites i mitjanes empreses .

• Oferir formació del SOC amb una vinculació real a la Borsa de Treball 
i crear convenis amb empreses locals que prioritzin la contractació de 
les persones que hagin realitzat aquestes formacions .

• Crear una Assessoria Laboral amb presència de diferents sindicats .

• Crear convenis amb empreses locals .

• Oferir ajudes a empreses emprenedores, vinculant-les a la col·laboració 
amb entitats financeres ètiques .

• Afavorir que les empreses de Vilassar contractin mitjançant la Borsa de 
Treball local .
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• Donar suport a iniciatives i lluites que tinguin com a finalitat atorgar po-
der a les classes treballadores .

• Donar suport a les cooperatives com a nous filons d'ocupació .

• Defensar la permanència de les activitats empresarials susceptibles de 
deslocalització o tancament, estudiant i oferint suport públic a vies alter-
natives per continuar amb l'activitat en el municipi, amb la participació 
dels treballadors .

• Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d'economia so-
cial en l'obtenció d'ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis 
al propi ens local, publicitat gratuïta als mitjans públics i presència en 
fires .

• Fomentar el mercat municipal i els mercats de carrer en detriment del 
model de centres comercials i mercats que giren al voltant de super-
mercats .

• Treballar conjuntament amb el Consell Comarcal i la Diputació per acon-
seguir plans ocupacionals .
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5. Un poble més afable i 
integrat en l'entorn

MODEL URBÀ

L'ordenació del territori ha de fer compatible la protecció del medi amb un model 
sostenible d'espais lliures, infraestructures i equipaments a Vilassar . Apostem per 
un model basat en el creixement natural de la trama urbana actual, reforçant una 
estructura compacta, no dispersa, que afavoreixi la convivència de la ciutadania, 
recuperant places i carrers perquè les persones de Vilassar puguem utilitzar-les .

Entenem l'urbanisme com una àrea cabdal i de caràcter transversal que, amb el 
major consens social i les diferents àrees de l'Ajuntament, ha de contribuir a definir 
quin model de poble volem .

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) compleix la doble funció: or-
denar el territori i definir el règim jurídic del sòl en tot el terme municipal . Vilassar 
ja s'ha dotat d'un POUM que té un gran caràcter d'expansió de la trama urbana 
amb la definició de nous espais que al llarg dels anys han previst que es vagin 
desenvolupant .

Propostes

• Estudiar el POUM i, si s'escau, plantejar la seva modificació o revisió . 
Garantir la defensa de l'interès públic, prioritzant el manteniment del sòl 
rústic, les zones verdes i zones d'equipaments .

• Garantir i fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de participació 
de la ciutadania en els processos de formació dels plans i en la seva 
execució, participant en les plusvàlues generades per l'actuació urba-
nística dels ens públics i dels particulars . 

• Evitarem concessions de sòl públic a empreses privades . En cas que 
calgui fer-ho, ho sotmetrem a referèndum popular .
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• Treballar per l'avaluació ambiental de plans i projectes, i vetllar perquè 
estigui sota control jurisdiccional de terceres administracions, i no no-
més de l'Ajuntament .

• Evitar la venda de sòl públic i tendir a augmentar-ne la quantitat dispo-
nible, en la mesura de les possibilitats .

• Defensar el territori i lluitar contra la corrupció urbanística .

• Establir reunions periòdiques entre l'Ajuntament, la Junta Gestora del 
Parc Serralada Litoral i l'Associació de Veïns de Muntanya, i des de 
l'Ajuntament fer un seguiment de les propostes aprovades .

SERVEIS FUNERARIS

Com hem demostrat en el cas de la fallida concessió del complex funerari, contra 
la qual ens vam oposar des del principi, a la CUP no estem d'acord amb les con-
cessions de sòl públic .

Pel que fa als serveis funeraris, defensem la continuïtat de l'actual cementiri, amb 
una gestió pública i laica .

HABITATGE

En la situació actual, l'accés a un habitatge digne és molt precària . Per això l'Ajun-
tament ha de garantir, com a màxima prioritat, el dret real a l'habitatge i assegu-
rar-ne l'accés per al conjunt de la població, prioritzant el lloguer social abans que 
la propietat .

Propostes

• Elaborar un Pla Local d'Habitatge impulsant un cens real dels habitat-
ges buits a Vilassar . En una primera fase, fer una diagnosi de la situació 
actual per acotar quines mesures són les més adients a emprendre . 

• Crear un servei local d'habitatge que aglutini tots els serveis de suport i 
mediació entre les parts implicades .
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• Mantenir el lloguer social dels pisos de propietat municipal de Viserma 
i millorar-ne l'oferta d'habitatges . 

• Treballar per establir nous models d'accés a l'habitatge des de Vilassar, 
com per exemple la cessió d'ús i la propietat compartida o temporal, 
per fomentar una estabilitat a tota la població .

• Establir criteris consensuats que penalitzin impositivament els habitat-
ges buits de llarga durada per tal d'impulsar-ne el lloguer . 

• Desenvolupar un projecte de masoveria urbana i tendir a reduir el nom-
bre d'habitatges buits i en desús . 

• Vetllar, des de l'Ajuntament, per evitar els desnonaments a Vilassar .

• Garantir els subministraments de llum, aigua i gas, treballant des dels 
serveis socials amb les companyies .

• Treballarem per l'abolició dels censos anacrònics de caràcter feudal .
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6. Model energètic i  
territorial al Maresme:  

cap a un model sostenible

MODEL ENERGÈTIC

El consum d'energia és cada vegada més alt, tant a casa nostra com a nivell glo-
bal, tot i la millora de l'eficiència energètica dels nous aparells i electrodomèstics . 
Les energies renovables són l'única alternativa sostenible a llarg termini, però ara 
com ara no poden resoldre per si soles la ingent demanda actual d'energia .

La taxa de retorn energètic (TRE) de les renovables —és a dir, l'energia que gene-
ren, menys l'energia necessària per produir-les— és molt baixa en comparació a la 
que ha tingut el petroli . L'energia solar, la tèrmica i i la fotovoltaica tenen una TRE 
de 1,6 a 9, mentre que la de l'eòlica és de 5 a 20 .

La sobirania i l'autosuficiència energètica per als Països Catalans només es poden 
assolir repensant el model energètic i, alhora, repensant també el model econòmic 
i social des d'una òptica de la sostenibilitat de tots ells . Això ha d'implicar un canvi 
radical i necessari dels nostres hàbits si volem viure dignament només amb la 
generació d'energies netes .

En aquest sentit, a Vilassar volem incentivar l'eficiència energètica i l'ús d'energies 
renovables, començant per implantar-les a l'Ajuntament i fomentant-les també per 
al consum particular . Pensem que cal informar i conscienciar a la població sobre 
els avantatges i la necessitat de canviar el model i els hàbits de consum . I per dur 
a terme tot això cal, abans, obtenir una diagnosi clara dels problemes i necessitats 
energètiques del poble .
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Objectius

• Reduir els consums i les despeses energètiques a les instal·lacions mu-
nicipals .

• Reduir el consum energètic dels particulars .

• Optimitzar els recursos energètics .

• Incrementar l'ús de les energies renovables .

Mesures immediates

• Fer una auditoria energètica a l'Ajuntament i a totes les instal·lacions 
municipals, i avaluar la dependència de les grans companyies energè-
tiques . Revisar les despeses derivades del consum .

• Elaborar un estudi en profunditat de la contractació i les tarifes de les di-
ferents energies utilitzades (electricitat i gas) per optimitzar contractes, 
prioritzant les cooperatives energètiques .

Propostes

• Impulsar campanyes de sensibilització per la reducció del consum 
energètic i l'ús d'energies renovables .

• Introduir components d'escola verda a les escoles . Per exemple: horts 
escolars, compostatge, reciclatge, recuperació de residus escolars, 
consum energètic i ús d'energies renovables .

• Bonificacions de l'Impost de Béns Immobles (IBI) segons la classifica-
ció energètica dels habitatges .

• Bonificacions de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 
segons el consum del vehicle (híbrids, elèctrics, etc .) .

• Bonificar l'Impost sobre Construccions I Obres (ICIO) segons projectes 
d'instal·lacions eficients energèticament .

• Elaborar un estudi per a la substitució de la il·luminació pública per 
làmpades de baix consum (LED) .

• Modificar les normatives mediambientals per evitar la contaminació lu-
mínica durant les hores nocturnes i la regulació de les temperatures de 
confort de climatització als espais municipals . 

• Estudiar les possibilitats d'obtenció de matèria primera (estella forestal) 
de la zona i, en funció de les possibilitats, instal·lar calderes d'estella 
forestal als equipaments municipals . D'aquesta manera es contribueix 
a la neteja dels boscos i a la gestió forestal, disminuint el risc d'incendi 
i les emissions de CO2 .

• Prioritzar l'ús de vehicles municipals elèctrics o híbrids .

• Elaborar un estudi per a la instal·lació de petits generadors eòlics .
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MODEL TERRITORIAL A VILASSAR I AL MARESME

L'Assemblea local de la CUP de Vilassar fem nostre el document elaborat col-
lectivament per l'Assemblea Territorial maresmenca i que constitueix un veritable 
programa comarcal . Ens comprometem a impulsar-lo des de les institucions on 
tinguem representació .

Propostes

• Planificar mancomunadament per fer modificacions a la baixa del crei-
xement urbà, reservant sòl a equipaments i habitatge públic . Prèvia-
ment, blindar el creixement residencial i de complexos comercials del 
municipi .

• Blindar especialment els entorns dels actuals peatges per evitar l'espe-
culació i revertir-los al bé comú en la forma d'aparcaments de connexió 
bus, espais verds i equipaments .

• Requalificar i desmantellar les urbanitzacions abandonades .

• Ampliar el parc natural amb connectors com La Cisa i rieres . Potenciar 
el sector agroforestal a muntanya (biomassa a petita escala, ramaderia, 
etc .) .

• Corregir el desgavell de la nomenclatura dels parcs i espais protegits 
per la creació de marques comercials mediàtiques: canviar el nom del 
parc de la Serralada litoral pel més genuí Sant Mateu-Céllecs .

• Exigir la fi de la concessió de l'autopista . Oposar-nos a l'ampliació de 
l'autopista fins Lloret, plantejant mitjans alternatius, per evitar que es 
segueixi trinxant el territori .

• Defensar la gestió pública de la mobilitat amb canvi modal i optar amb 
fermesa pel transport públic, tren i bus, xarxa de carrils bici i vianants .

• Estudiar més zones per a vianants al centre de Vilassar .

• Instal·lar un espai per a les bústies del veïnat de muntanya a l'inici del 
Camí de la Costa .

• Fer reunions periòdiques entre l'Ajuntament, el Consorci del Parc i l'as-
sociació veïnal de muntanya, per fer un seguiment de les problemàti-
ques que els afecten .

• Millorar la xarxa de telecomunicacions a la zona de muntanya, reduint 
sempre l'impacte ambiental tant com sigui possible .
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7. Cultura popular i llengua:  
eines de convivència  

i llibertat

La cultura és un dels elements principals a l'hora de bastir un model de societat 
integradora, solidària i dinàmica . Des de la CUP entenem que la cultura ha de ser 
un mitjà de relació social, de participació, de diàleg i de reflexió comuna per a 
la ciutadania . La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment com 
a persones i col·lectivament com a catalans i catalanes, i com a vilassarencs i 
vilassarenques . La cultura és, per tant, una eina d'aprofundiment democràtic i de 
vertebració social .

A partir d'aquí, ens proposem promoure una cultura pròpia, integradora i de quali-
tat, que fugi de la mercantilització . 

Propostes

• Fer el pla d'equipaments culturals i identificar els dèficits principals i de 
més urgència .

• Unificar la Regidoria de Cultura i Festes .

• Crear una plaça de tècnica de Cultura i Festes .

• Crear un consell de cultura obert i vinculant .

• Generar dinàmiques de col·laboració entre les entitats fomentant el tre-
ball en xarxa i les relacions de solidaritat entre les diverses associacions .

• Prioritzar les associacions i els col·lectius locals en l'agenda cultural 
dels espais destinats a allotjar les activitats culturals .
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• Facilitar l'accés al Teatre de La Massa als grups teatrals, artístics o mu-
sicals i a les associacions del poble .

• Redefinir la programació anual del Teatre de La Massa: per a tots els 
públics, amb preus assequibles, periodicitats, cicles, difusió, etc .

• Expandir i acostar la festa major a tota la ciutadania, perquè tothom 
la senti com a pròpia . Apropar els actes culturals a tots els barris del 
poble .

• Donar suport obert a iniciatives individuals i col·lectives sense ànim de 
lucre i de plantejament comunitari, i als equipaments i serveis públics 
no externalitzats . 

• Dedicar tot l'edifici de l'Estrella com a espai autogestionat per les pròpi-
es entitats culturals .

• Promoure la cultura popular i tradicional a les escoles per apropar-la als 
infants i aconseguir que se la facin seva fent-los-en partícips .

• Donar suport a la societat civil organitzada per la defensa de la cultura 
catalana .

• Elaborar pressupostos participatius en l'àmbit de festes i en cultura .

• Conscienciar de l'herència de les nostres tradicions culturals i desenvo-
lupar polítiques de defensa de la llengua .

• Fomentar la recuperació i preservació de la memòria històrica .
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PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL

Vilassar conserva un important patrimoni històric i cultural, que inclou elements 
rellevants per al conjunt de Catalunya en un excel·lent estat de conservació . El 
Museu Arxiu Municipal, com a organisme autònom municipal, ha portat a terme 
múltiples activitats de sensibilització i de difusió d'aquest patrimoni i també de re-
collida, classificació i conservació de les seves col·leccions; de manera especial, 
la recollida i salvaguarda de la important col·lecció de maquinària tèxtil local per a 
la instal·lació d'un museu tèxtil .

Pensem que els museus no han de ser simples receptacles d'objectes ordenats 
per a la seva conservació i exposició, sinó institucions dinàmiques que enfoquin el 
patrimoni com a factor d'identitat i de cohesió social, i per a l'aprofitament turístic i 
econòmic que generi nous models de desenvolupament local . 

El Museu Arxiu de Vilassar de Dalt va caminar durant anys en aquesta direcció i va 
redactar un ambiciós projecte de Centre de Visitants i Museu Tèxtil a Can Manyer 
que contemplava el desenvolupament d'una oferta de turisme cultural vinculada 
amb el comerç i els restaurants locals . No obstant, l'any 2007 l'Ajuntament de 
Vilassar va optar per destinar la nau nova de Can Manyer per a biblioteca i es va 
perdre l'oportunitat de donar un impuls definitiu a la protecció i la posada en valor 
del patrimoni històric vilassarenc . Les circumstàncies favorables d'aquell moment 
ja no existeixen i per això creiem que cal ser molt prudent en seguir gastant diners 
per a la instal·lació de la col·lecció de maquinària tèxtil sense tenir un projecte 
definit .

Igualment, Vilassar disposa d'un important patrimoni documental i arxivístic, con-
centrat en col·leccions com la del Castell, la de l'Arxiu Parroquial, alguns arxius 
pairals i, des de fa uns anys, en les col·leccions recopilades al Museu-Arxiu, es-
pecialment en els materials salvaguardats procedents de la Societat dels Rajolers, 
de FET y JONS, del sindicat vertical CNS, i de les donacions documentals de can 
Vallet i de can Villar, entre altres . 

Creiem del tot necessària la correcta instal·lació d'un Arxiu Històric Municipal, però 
també creiem que cal definir correctament aquest futur equipament cultural i bus-
car la col·laboració de la Generalitat i de la Diputació per assolir-ho .

Propostes

• Concentrar en el Museu Arxiu la gestió i promoció integral del patrimoni 
vilassarenc —arquitectònic, històric, arxivístic, material, immaterial, na-
tural, etc .— i de totes les activitats que hi vagin associades . 

• Continuar impulsant la gestió de col·leccions materials i documentals, el 
centre d'estudis locals, la promoció cultural i la protecció del patrimoni .
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• Estudiar la instal·lació de la col·lecció tèxtil en un museu capaç de gene-
rar un flux de visitants que el faci viable i que sigui un veritable element 
generador de turisme cultural i de demanda dels serveis inherents .

• Promoure la combinació del treball professional i la base de voluntariat .

• Promoure propostes de gestió per a visites guiades d'elements patrimo-
nials de titularitat privada, establint convenis de col·laboració .

• Promoure la inserció del patrimoni cultural vilassarenc als circuits de 
turisme cultural .

• Revisar el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, amb la 
inclusió de nous elements, la revisió dels nivells de protecció, la inclu-
sió de més garanties de tutela en els processos de transformació dels 
edificis, etc .

• Difondre el Catàleg del Patrimoni Cultural Moble i Immaterial de Vilassar 
—béns mobles, tradicions, festes i celebracions, llegendes, cançons i 
goigs, topònims, sobrenoms i lèxic singular, gastronomia, etc .

• Establir un règim de visites culturals del teatre de la Massa que permeti 
situar-lo en els circuïts de visites turístiques culturals internacionals .

• Promoure projectes vinculats al patrimoni per crear noves oportunitats 
econòmiques i culturals .

• Continuar allotjant el Centre de documentació del Parc de la Serralada 
Litoral .

• Assolir el compliment de tots els requisits que determina el marc legal 
vigent per inscriure el Museu al Registre de Museus de Catalunya .

• Estudiar i desenvolupar la correcta instal·lació de l'Arxiu Històric a can 
Banús i la incorporació de l'arxiu del Castell segons el conveni signat .

• Garantir la consulta pública de les col·leccions documentals . 

• Crear la plaça d'arxiver històric municipal, articulada amb l'arxiu admi-
nistratiu municipal .

• Assolir el compliment de tots els requisits que determina el marc legal 
vigent per inscriure l'Arxiu Històric al Registre d'Arxius de Catalunya .

• Establir una col·laboració permanent amb l'Institut Jaume Almera .

• Establir campanyes de promoció adreçades a professionals vinculats al 
patrimoni i a estudiants universitaris .

• Prioritzar el foment de les activitats d'estudi, investigació i divulgació del 
patrimoni arquitectònic, històric i cultural de Vilassar .
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SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU

Des de la CUP treballem per dinamitzar el teixit associatiu i la promoció de l'auto-
organització ciutadana, ja que és una de les bases principals per a la construcció 
d'una societat de persones lliures, responsables i solidàries . Creiem en una forta 
xarxa social de caire popular, com a principal garantia d'un poble viu i participatiu . 

Pensem que cal una coordinació i participació conjunta del total d'entitats de Vi-
lassar . Així mateix, l'Ajuntament ha de mantenir una relació estreta amb el teixit 
associatiu que signifiqui una aposta seriosa per al desenvolupament de la política 
associativa del municipi .

Objectius

• Millorar la visualització de les activitats de les associacions .

• Impulsar la participació de les persones en les entitats i associacions 
del municipi, amb el propòsit d'aconseguir un teixit associatiu viu .

• Arribar a la gent no associada, a partir de projectes que treballen sobre 
necessitats reals .

Propostes

• Crear una taula d'entitats, entesa com a un espai que faciliti la millora 
del teixit associatiu en tots els aspectes i fomenti un associacionisme 
que sorgeixi de demandes reals i interessos comuns . Aquesta taula 
comptarà amb el suport tècnic directe dels serveis municipals . 

• Difondre les activitats de les associacions pels mitjans de comunicació 
municipals .

• Establir criteris objectius consensuats per garantir que l'accés als recur-
sos públics sigui igual per a tothom .
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ESPORTS

Considerem que l'esport ha de ser un mitjà de salut, educació, lleure i convivència . 
Per això fomentarem els seus aspectes més positius entre la població: benestar 
físic, aspectes lúdics, de cohesió social i contacte amb la natura .

Propostes

• Promocionar l'esport de base, local i escolar .

• Establir beques per a la pràctica de l'esport base .

• Condicionar adequadament totes les instal·lacions esportives de Vilas-
sar: poliesportiu i pistes exteriors, piscina, camp de futbol, pistes d'atle-
tisme, rocòdrom, etc .

• Estudiar com es pot cobrir la pista exterior de Can Banús .
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8. Cap a la ruptura 
democràtica i  

la independència  
dels Països Catalans

Degut al seu paper fonamental com espai d'autoorganització i politització popular, 
considerem que el municipi conforma l'àmbit de partida des d'on els subjectes 
socials han impulsat fins ara i han de continuar impulsant, des de baix, el procés 
cap a la independència i la transformació social .

Tenim en la història molts exemples on els municipis han jugat un paper clau en 
l'activació des de la base de processos constituents . Foren els ajuntaments els 
que a l'Estat espanyol proclamaren la II República el 14 d'abril de 1931 . Foren 
també els municipis els que, el 13 de setembre de 2009 a Arenys de Munt, inici-
aren l'onada de centenars de consultes municipals que va obrir l'actual procés 
independentista a la Comunitat Autònoma de Catalunya (CAC) .

En aquest sentit, la CUP Vilassar considera el municipi com el marc territorial de re-
ferència des d'on posar en marxa o continuar impulsant, des de baix, la construc-
ció nacional dels Països Catalans, la ruptura democràtica cap a la independència 
i l'obertura d'un procés constituent radicalment participatiu, transformador i per 
l'emancipació social, de gènere i medi ambiental .
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LA CONSTRUCCIÓ NACIONAL COM A INSTRUMENT PER A LA TRANSFORMACIÓ

Els Països Catalans som una comunitat humana que comparteix llengua, cultura 
i tradició històrica pròpia . Malgrat això, en alguns territoris com el País Valencià o 
les Illes, les polítiques antisocials de la dreta espanyolista s'han acompanyat des 
de fa dècades d'una anihilació lingüística i cultural, i d'un discurs que ha buscat 
la confrontació fictícia amb el Principat . Això ha provocat una contradicció entre la 
realitat cultural i l'autoidentificació de la majoria de persones com a membres de 
la nació catalana .

Davant d'aquesta realitat, l'aprofundiment en el procés de construcció nacional 
dels Països Catalans és primordial no només per a la defensa dels nostres drets 
lingüístics i culturals, sinó també per a l'articulació d'un projecte polític transfor-
mador d'oposició a la dreta espanyolista cleptòmana que ha governat fins ara o 
aquells que, sense fer un canvi de rumb, puguin venir .

Alhora, cal qüestionar la construcció d'una Unió Europea imposada per uns estats 
al servei del capitalisme i que viuen d'esquenes a la realitat i necessitats dels 
pobles .

La construcció nacional dels Països Catalans es converteix, en aquest sentit, en un 
procés conflictiu amb el Poder, amb les seves fronteres i amb l'estatus quo, assen-
tant les bases de la transformació social . I en aquest sentit la proposta de la CUP 
passa per incidir en la necessitat de construir els Països Catalans com a entitat 
política comuna de tots els habitants dels nostres països, partint de la defensa de 
la llengua i del reconeixement de la història, però posant l'accent en l'acció política 
present, sobretot en la voluntat de construcció col·lectiva .

Per això, partint d'aquest idea, defensem els Països Catalans com un projecte 
confederal de municipis i territoris .

Propostes

• Impulsar polítiques de normalització de la llengua catalana i suport a les 
diferents expressions de cultura popular .

• Donar suport a totes aquelles iniciatives i moviments socials que tre-
ballen en àmbits i propostes que permetin avançar en la construcció 
nacional .

• Investigar, recuperar, preservar i difondre la memòria rebel i conflictiva 
del nostre país i dels seus protagonistes .

• Impulsar i participar en la conformació en l'àmbit institucional i popular 
d'estructures organitzatives comunes dels Països Catalans, com l'As-
semblea de regidors i regidores, i la Xarxa Municipalista, respectiva-
ment .
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• Fomentar i aprofundir l'intercanvi i les relacions polítiques, culturals, 
econòmiques i educatives entre els diferents municipis, comarques, pa-
ïsos, entitats i organitzacions dels Països Catalans trencant les fronteres 
politico-administratives com les províncies o la frontera franco-espanyo-
la, i impulsant la construcció d'un marc territorial comú .

• Fomentar i fer avançar el moviment popular que organitzi l'espai de rup-
tura democràtica amb les elits polítiques i econòmiques dels diferents 
territoris dels Països Catalans i les seves institucions .

LA RUPTURA DEMOCRÀTICA I EL NUCLI ESSENCIAL DE DIGNITAT

La CUP considera que el procés d'alliberament nacional només te sentit si s'entén i 
s'aprofita com una oportunitat per redefinir d'arrel i a favor de les classes populars 
el sistema de relacions polítiques, econòmiques, socials i culturals vigent .

Entre els diferents camins que avui pretenen assolir l'alliberament nacional del 
nostre poble, la CUP aposta pel que es construeix al voltant de les persones i la 
seva dignitat . Es tracta d'un model que parteix dels següents fonaments:

Per una banda, la CUP creu fermament que totes les nacions tenen el dret d'auto-
determinar-se i el dret a existir com a tal en igualtat de condicions dins del context 
internacional i, conseqüentment, a constituir-se en estat . En l'actual conjuntura, 
a més, l'única alternativa per fer front a la situació d'emergència social i a la crisi 
actual passa pel reconeixement urgent d'un “nucli essencial de dignitat” per a 
totes les persones i col·lectius que els asseguri treball; habitatge; sanitat i edu-
cació pública, gratuïta i de qualitat; serveis bàsics; seguretat social; redistribució 
de la riquesa; participació política; propietat i gestió pública dels serveis i sectors 
estratègics, etc .

I per altra banda, considera que en un moment on ni les institucions ni el Dret vigent 
no permeten cobrir els drets de vida digna de la majoria, la ruptura democràtica 
amb l'Estat mitjançant un fort procés de mobilització i organització de les classes 
populars, i la classe treballadora en particular, que desbordi els poders dominants 
i els seus actors, i porti cap l'obertura d'un procés constituent participatiu que obri 
una crisi política i un debilitament amb els poders del capital, el patriarcat i l'estat 
per canviar d'arrel el sistema, és l'única via per fer efectiu el nucli essencial de 
dignitat de totes i tots .

Convençuda que aquest camí és l'únic que ens pot portar cap a majors nivells de 
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benestar individual i col·lectiu, la CUP ens comprometem a emprendre'l des del 
nostre Ajuntament . 

Propostes

• Impulsar accions de desobediència institucional i popular que accelerin 
la ruptura democràtica amb l'Estat Espanyol .

• Vetllar per què el procés d'alliberament nacional estigui en tot moment 
estretament connectat a la defensa dels interessos i drets de les classes 
populars, evitant que des de la dreta “sobiranista” s'utilitzi el procés 
com una cortina de fum per tapar les seves polítiques antisocials o im-
posar un model que continuï beneficiant a la minoria enriquida .

• Crear des de l'àmbit local eines de poder i organització popular i donar 
suport actiu a aquelles iniciatives ja existents en aquest sentit (assem-
blees, consells ciutadans, entitats locals, plataformes i organitzacions, 
etc .), amb l'objectiu de desplaçar el centre i protagonisme del procés 
d'alliberament des de les institucions cap a la societat civil .

L'ACTIVACIÓ D'UN PROCÉS CONSTITUENT PER CANVIAR-HO TOT

La CUP aposta per l'obertura d'un Procés Constituent com instrument de transició, 
de participació i control popular i de construcció d'un nou Estat independent on 
es facin plenament efectius els principis democràtic i de justícia social . Un procés 
constituent profundament participatiu per garantir que el nou text constitucional 
estableixi un reconeixement de drets, un disseny de les estructures d'Estat i un 
model econòmic i productiu al servei de les classes populars i dels col·lectius 
socials desafavorits, i respectuós amb el territori i l'entorn .

Un procés Constituent democràtic requereix la conformació d'una Assemblea 
Constituent plenipotenciària, que tingui la seva legitimitat no en la legalitat cons-
titucional com el Parlament, sinó en ser expressió directa de la voluntat popular, 
i en el funcionament de la qual, tant en el procés de recollida de propostes, de 
discussió i d'elaboració de la nova Constitució, s'hi garanteixin formes directes 
de participació de les classes populars, moviments socials i organitzacions de 
la societat civil . El text aprovat per l'Assemblea Constituent haurà de sotmetre's a 
ratificació popular mitjançant referèndum .

L'objectiu de la CUP és contribuir des de l'Ajuntament a l‘activació d'un procés 
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constituent democràtic que permeti a la societat catalana decidir sobre tot allò que 
l'afecta, sense límits de cap tipus .

Propostes

• Accentuar la mobilització i radicalització de les lluites amb perspectiva 
de classe, gènere i socialisme, com la millor base per garantir un procés 
constituent que no sigui un nou frau com el del 1978 .

• Propiciar un posicionament públic clar de l'Ajuntament a favor de l'ober-
tura d'un procés constituent que impliqui la convocatòria d'una Assem-
blea Constituent amb una forta presència i participació de les classes 
populars .

• Impulsar diferents formes mobilitzatòries de participació com la convo-
catòria d'assemblees i referèndums locals, que de manera coordinada 
i massiva puguin servir per activar des de baix el procés constituent .

• Portar a terme accions de desobediència institucional i popular enfront 
de qualsevol obstacle que els estats estableixin per impedir el procés 
constituent .

• Aportar les infraestructures i mitjans necessaris per garantir que el pro-
cés constituent, en les seves etapes de recollida de propostes, discussió 
i elaboració del nou text constitucional, sigui profundament participatiu .

• Aportar les infraestructures i mitjans necessaris per a garantir la cele-
bració del referèndum constitucional i la implementació de la fase trans-
itòria de construcció del nou Estat independent .

Aprovat per l'Assemblea de la CUP VILASSAR el 5 de maig del 2015



PROGRAMA POLÍTIC 

PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
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INTRODUCCIÓ

UN PROGRAMA PER LA PLENA SOBIRANIA

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 
fi ns aquí: ruptura amb l’Estat espanyol, ruptura amb els dic-
tats de la UE i la Troica, l’inici d’un procés constituent popular 
i participatiu i la posada en funcionament d’un pla d’emer-
gència social que aturi la misèria provocada per les mesures 
d’austeritat.

La CUP-Crida Constituent, però, també ha elaborat un pro-
grama 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 ge-
nera misèria i que s’enfronti amb el patriarcat que imposa de-
sigualtats. Un programa per assolir el control popular de totes 
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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 participa-
ció de totes les persones que viuen a casa nostra, sigui quina 
sigui la seva condició social, la seva llengua o el seu lloc d’ori-
gen. Una república de totes i per a totes les persones.

Un programa polític resultat d’un ampli procés participa-
tiu 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 Pro-
grama 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 jorna-
da de treball duta a terme el passat 29 d’agost a Cornellà de 
Llobregat.

Un programa, en defi nitiva, 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 po-
pular. Ruptura amb l’Estat espanyol per fer possible la inde-
pendència, dur a terme la Declaració Unilateral d’Indepen-
dència (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, soste-
nible, que aturi el TTIP, reverteixi les privatitzacions, ga-
ranteixi salaris i pensions, i recuperi la propietat, la pro-
visió 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, feminis-
ta, 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 sín-
tesi. Volem un sector primari al servei de la gent. Supe-
rem la Política Agrària Comunitària i frenem la globalit-
zació 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 ta-
quígrafs. La corrupció no és del sistema, ha estat el siste-
ma. Cal reconeixement, reparació i garanties de cap més 
repetició.

Des de baix a l’esquerra, cap a la llibertat 
Des de la llibertat, cap a la unitat popular

independència | justícia social | procés constituent 
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PER LA CONSTRUCCIÓ NACIONAL

INDEPENDÈNCIA NACIONAL PER ALS 

PAÏSOS CATALANS

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 pro-
tagonista, i que estableixi les bases d’una república basada en 
els principis de la confederació, socialisme, feminisme i de-
mocràcia directa, activa, participativa i inclusiva. Cal la ruptu-
ra 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 Constitu-
ció espanyola de 1978 i del règim monàrquic hereu del fran-
quisme.

Més enllà de la supervivència del català i d’una cultura per-
pètuament dinàmica i transformadora –com ho són totes les 
cultures, d’acord amb la multiplicitat de realitats socials canvi-
ants que s’hi refl ecteixen–, la CUP - Crida Constituent defensa 
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que només conjuntament amb la consecució de l’emancipació 
social serà possible reeixir en el procés per construir la inde-
pendència nacional.

L’arbitrària diferenciació entre alliberament social i nacional 
ha de deixar pas a la comprensió que el dret a l’autodetermi-
nació per realitzar la independència política, econòmica i cul-
tural 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.



9

PR
OG

RA
M

A 
PO

LÍ
TI

C 
| C

UP
 -

 C
RI

DA
 C

ON
ST

IT
UN

EN
T

UNA REPÚBLICA DELS PAÏSOS CATALANS 

BASADA EN EL PRINCIPI FEDERATIU I 

MUNICIPALISTA. 

PROCÉS CONSTITUENT, PODER POPULAR I 

DEMOCRÀCIA DIRECTA

En l’actual  context  de crisi nacional  i econòmica,  la manca 
de capacitat  i voluntat  de la classe política per donar respos-
tes  als confl ictes oberts en el conjunt dels Països Catalans en 
general i també en els municipis ha confi rmat 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  expres-
sament  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 respos-
tes 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 partitocrà-
cia, 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 



10

PR
OG

RA
M

A 
PO

LÍ
TI

C 
| C

UP
 -

 C
RI

DA
 C

ON
ST

IT
UN

EN
T

cultura política que els partits defensors del sistema traslla-
den 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 de-
cisions es traslladen cap a centres llunyans i no democràtics 
de poder. Els centres de decisió reals (les instàncies econòmi-
ques) 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 demo-
cràtic, econòmic i social que permeti revertir l’actual presa de 
decisions per consolidar un model de baix a dalt. Cal treba-
llar 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 delega-
ció 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 sis-
tema. A causa de l’ambició de poder de la classe política que 
durant molts anys ha deixat la població al marge de les deci-
sions 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’As-
semblea 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 fi nalitat 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 insti-
tucions 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 di-

recta.
2. Potenciar l’organització col·lectiva, la corresponsabilitat 

de la població i la màxima transparència en la gestió.
3. Iniciar processos reals de descentralització administrati-

va, política i de recursos per apropar les decisions a la po-
blació i possibilitar la seva participació de forma efectiva.

4. Potenciar i posar en marxa criteris per a una adminis-
tració transparent, desburocratitzada, àgil i efi caç, que 
abandoni completament el neoliberalisme, l’especulació 
i la privatització, orientada als serveis públics, desvincu-
lada 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 democrà-
tics formals, sinó que treballarem per l’establiment dels meca-
nismes que permetin la construcció d’una societat plenament 
democràtica a partir de l’exercici de la democràcia real, popu-
lar, 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 meca-
nismes de poder popular i control públic efectiu. La democrà-
cia només pot existir si es desenvolupen unes polítiques pú-
bliques al servei dels interessos de la majoria, de les classes 
populars. Promourem unes polítiques públiques que servei-
xin, 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 qües-
tions 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 fi nal del seu man-
dat. 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 neces-
sitats i realitats del país. Defensarem que aquelles persones 
majors de 16 anys que estiguin empadronades en totes les po-
blacions 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 inde-
pendència i a la consulta del 9 de novembre de 2014.
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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

La CUP - Crida Constituent rebutja formar part de la Unió Euro-
pea, 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 inter-
nacionalista. Combatrem el feixisme, el racisme i la xenofò-
bia. Treballarem per enfortir la cooperació amb aquells pobles 
que lluiten per la seva dignitat i independència, especialment 
aquells processos que plantegin alternatives socials i econò-
miques 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 nos-
tra, 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 in-
teressos de les classes populars europees. Treballarem per un 
marc de relacions euromediterrànies de pobles lliures. Esta-
blirem campanyes informatives i de rigor sobre els greus efec-
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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 Co-
merç i Inversió entre EEUU i la UE (TTIP) a la lluita contra el 
sistema. Enfortirem la lluita contra el model imperial transat-
làntic, el model que pretén enfrontar les classes treballadores 
dels diferents blocs econòmics dominants del món i que cons-
titueix un atac a la democràcia i a la sobirania dels pobles a 
causa de l’obertura defi nitiva dels serveis a la inversió privada, 
la qual cosa té gravíssimes conseqüències en la sanitat públi-
ca, les energies, la sobirania alimentària, el medi ambient i els 
pocs controls existents sobre els serveis fi nancers. El TTIP és 
un atemptat contra la sobirania dels pobles (i també dels es-
tats) 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 sem-
pre que aquestes vagin encaminades –cap a casa nostra– a de-
nunciar 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 soci-
als, etc., per tal de defi nir 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’ager-
manament entre institucions. Enfortirem els vincles d’enllaç 
entre els diferents actors, i establirem una cooperació horit-
zontal 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 trans-
parència en les relacions comercials.

Treballarem per l’abolició del deute extern i en la reivindica-
ció 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 reivindi-
cació 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 geogràfi c en el qual ens 
hem de centrar, i establirem relacions de solidaritat amb po-
bles 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 in-
ternacionalista.
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PEL CATALÀ COM A LLENGUA COMUNA I 

PREFERENT ARREU DELS PAÏSOS CATALANS

El català i l’occità, llengües ofi cials 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’oc-
cità, 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 per-
sones 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 ofi cials. Aquests arguments són 
també vàlids per al castellà que es parla en zones castellano-
parlants del País Valencià.

Aquesta ofi cialitat del català i de l’occità no impedeix, però, 
que considerem que, en els Països Catalans, un dels objec-
tius 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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realitats lingüístiques del nostre país. En aquest sentit, impul-
sarem 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 lin-
güística 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 pro-
moure la llengua catalana (i l’occitana a l’Aran) com l’eina que 
faciliti la cohesió social; a potenciï pautes d’ús lingüístic favo-
rables al català i l’occità; faciliti la transmissió de les llengües 
històriques del país, tant a les persones que les tenen com a pri-
mera 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 cultu-
res s’agrupa d’una manera homogènia; garanteixi un òptim co-
neixement 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 coneixe-
ment, 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.
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PER UN NOU MODEL SOCIAL, ECONÒMIC I 

CULTURAL

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

Des de la CUP - Crida Constituent volem que el centre de l’eco-
nomia siguin les necessitats humanes i l’entorn que possi-
bilita la vida. Per això, volem posar les bases d’un model de 
relacions econòmiques que vehiculi les necessitats de produc-
ció, consum i distribució de la societat, tot donant prioritat a 
l’ocupació per damunt del benefi ci. El progrés econòmic ha 
d’estar relacionat amb l’equitat, la participació, la sostenibi-
litat 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, comuni-
tari 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 plani-
fi cada i solidària mitjançant el principi federatiu, la de-
mocràcia directa i el control popular, amb l’objectiu de 
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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 pú-
blics 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 refi scalització 
d’empreses i capital, reversió de les externalitzacions i les 
subcontractacions, identifi cació i reponsabilització de 
les empreses matrius industrials, recuperació accelera-
da 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 so-
cial al servei dels interessos de les classes populars. Es 
fonamentarà en l’autogestió agrupada, federada (fi ns a 
permetre la planifi cació) 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’autoor-
ganització 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 indispen-
sables per a la col·lectivització, impulsarem el coopera-
tivisme 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’ator-
guin prioritàriament a cooperatives o altres proveïdors 
compromesos amb aquest model sense cedir mai a l’ex-
ternalització de serveis públics i seguint, sota comprova-
ció, 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 clas-
ses 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:

NACIONALITZACIÓ DE LA BANCA, PER 

CREAR UNA BANCA PÚBLICA AL SERVEI DE 

LA SOCIETAT

Cap dels territoris que confi guren els Països Catalans compta 
amb una estructura administrativa sobirana que permeti regu-
lar de forma autònoma el sistema fi nancer del país. Per tant, 
s’hauria d’elaborar un discurs i una praxi política que vagi més 
enllà de la denúncia del sistema fi nancer actual i que comen-
ci a bastir una alternativa. S’hauria de posar l’èmfasi en el fet 
que qualsevol sistema fi nancer 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 de-
senes 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 fi nan-

ceres sustentades pel capital públic. Les entitats nacio-
nalitzades i/o intervingudes seran de propietat pública i 
estaran gestionades democràticament.
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2. Propugnarem la intervenció dels consells d’administra-
ció de totes aquelles entitats fi nanceres 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 uni-
tats 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 per-
què sigui un instrument cabdal per al necessari fi nança-
ment municipal.

4. Fomentarem les fi nances ètiques i l’activació de l’estalvi 
per garantir i dinamitzar l’accés al crèdit de l’economia 
productiva. En aquest sentit, fi xarem l’obligació que to-
tes les administracions catalanes dipositin part dels seus 
fons en entitats de fi nances ètiques.
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SOBIRANIA ECONÒMICA I NO PAGAMENT 

DEL DEUTE

L’expansió de l’economia capitalista i el seu refi nançament (i 
crisi) en l’economia mundial ha tingut un efecte devastador 
per al medi ambient i per a la classe treballadora a escala pla-
netària. I en les classes populars dels Països Catalans s’ha tra-
duït en: depauperació mediambiental extrema, canvi climàtic, 
extincions, etc.; polítiques d’austeritat, retallades socials, pri-
vatitzacions de serveis públics i béns col·lectius, atur massiu 
estructural, deteriorament de les condicions laborals i salari-
als, entre molts d’altres. La majoria de la població es troba ara 
en una situació pitjor en comparació amb l’anterior cicle eco-
nòmic 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 occiden-
tal–, 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 reestructu-
rat en subcontractacions que dissimulen una creixent concen-
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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 re-
sultant de la combinació de deslocalització i de renovació del 
capital fi x del sector secundari; presenta, doncs, una fragilitat 
i temporalitat lligades a l’especulació turística. La continua-
da industrialització i concentració del sector primari, especi-
alment 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 tas-
ques 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 par-
ticular i el medi ambient en general, en el centre de qualsevol 
política i ha de potenciar el “bé comú” per sobre del “bé in-
dividual”. S’ha d’apostar per un model on l’economia estigui 
planifi cada segons les necessitats de la societat, la propietat 
dels recursos productius sigui col·lectiva i es garanteixi la par-
ticipació ciutadana en la presa de decisions de caràcter econò-
mic. 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

El deute és una de les principals formes de depauperar la 
classe treballadora i d’espoliar nacions senceres en benefi ci 
del capital. Combinat amb les polítiques d’austeritat i amb la 
sistemàtica desfi scalització de les classes dominants, el deute 
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privat es reconverteix en públic, i esdevé així una part cada ve-
gada més important dels pressupostos de les administracions 
públiques, fi ns 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 treballado-
ra en particular ha de desaparèixer. El creixent –i obligatòria-
ment prioritari– pagament del deute ha signifi cat una retalla-
da 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·legí-
tim (categoria política que demostra la legitimitat del seu im-
pagament), l’Estat espanyol i el de la UE estan negant la pos-
sibilitat 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 inequí-
voc i preparat sobre aquesta matèria que inclogui la disposició 
planifi cada 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 actual-
ment dicten les polítiques neoliberals d’austeritat. És impres-
cindible 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 ener-
gètica, 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 fo-
mentar 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 de-
cretarem l’impagament defi nitiu de la usura legalitzada, 
fi ns a resoldre les necessitats de les classes populars.

3. Potenciarem una xarxa d’entitats públiques desobedi-
ents amb el deute.



29

PR
OG

RA
M

A 
PO

LÍ
TI

C 
| C

UP
 -

 C
RI

DA
 C

ON
ST

IT
UN

EN
T

NACIONALITZACIÓ I AUTOGESTIÓ DELS 

SECTORS ESTRATÈGICS: 

ENERGIA, AIGUA I COMUNICACIONS

Els principals sectors de l’economia catalana, incloent una 
part dels serveis públics, estan en mans del capital privat: 
energia, fi nances, gran distribució, indústria, etcètera. A més, 
les autoritats del país han endegat un procés de privatització 
d’organismes i propietats que fi ns ara eren de titularitat pú-
blica, amb l’excusa d’eixugar el dèfi cit 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 fi nalitat de generar més activitat de negoci per 
part del capital privat. D’aquesta manera, a les classes popu-
lars 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 pre-
cària. 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 per-
sones– a fi  de garantir-ne la qualitat, l’efi ciència i l’efi càcia del 
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servei, el control democràtic i les condicions de treball del per-
sonal 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, treba-
llarem per suspendre els processos de privatització d’in-
fraestructures 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 ac-
tius 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 aprofi tament dels recursos comuns— i acabarem 
amb la despesa associada a grans projectes sense cap ti-
pus de rendibilitat ni econòmica ni social.

L’energia i tots els recursos naturals són un patrimoni col-
lectiu de tot el poble de caràcter limitat. Per aquest motiu, la 
CUP - Crida Constituent es compromet a acabar amb l’apro-
piació dels recursos naturals que hem patit els catalans i ca-
talanes 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 ca-
ràcter estratègic, també han de retornar als seus legítims pos-
seïdors: 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 privatit-
zades.

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 COM A EINA DE 

TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

La cultura ni es compra ni es ven. Per això, cal garantir siste-
mes universals de sosteniment dels creadors, intèrprets i qual-
sevol 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 defi nició 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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tre d’altres), i de relació amb l’entorn i entre els territoris (de-
pauperació ecològica, colonialisme). Afi rmem que aquestes, 
entre altres, són inseparables i estan completament interrela-
cionades amb la cultura dels símbols (la concepció clàssica) i 
que és un frau no considerar-les prioritàries en la defi nició 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 co-
municativa 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 cul-
tural.

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 com-
prometem a situar els equipaments i infraestructures culturals 
al servei de les noves relacions col·lectives i de les classes po-
pulars.

La gestió directa pública dels serveis i equipaments culturals 
és una condició bàsica per evitar privatitzacions, desregulaci-
ons laborals i clientelisme empresarial o associatiu. Impedi-
rem les subcontractacions d’equipaments culturals basades 
en criteris econòmics que només cerquen precaritzar les con-
dicions laborals de les treballadores i els treballadors, la mer-
cantilització i el clientelisme. Exigirem una transparència ab-
soluta 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 com-
plementària 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 movi-
ments 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 econo-
mia 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 in-
ternacional s’ha de confi gurar la plataforma de la cultura dels 
Països Catalans com a projecció d’una llengua i cultura comu-
na que comparteix una regió geogràfi ca més enllà de les fron-
teres 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 produc-
tiva del país i, per l’altra, donar�se a conèixer com un país que 
basa la seva identitat en el fet cultural i creatiu. Cal mostrar so-
bretot els artistes i els productes culturals catalans però també 
la realitat social i econòmica a través de la cultura, els crea-
dors, les iniciatives autogestionades i col·lectives, l’economia 
social i solidària en cultura.
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PER UN ESPAI COMUNICATIU DELS PAÏSOS 

CATALANS. COMUNICACIÓ POPULAR I DRET 

A LA INFORMACIÓ

Promourem un model que permeti als mitjans de comunicació 
refl ectir la realitat social i nacional sense fi ltres 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 insti-
tucions 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 en-
torn, 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 pú-
blics de gestió pública, tot traient-los de les mans dels partits 
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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 fi nalitats partidistes.

Els mitjans lliures i autogestionats, sense lligams empresa-
rials o publicitaris, són essencials per a la fi scalització i trans-
parència 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 in-
terna i externa.

Impulsarem la creació i la consolidació d’una agència de no-
tícies 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 pu-
blicitat 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 Con-
nexió, a tot el territori i no només a espais públics, sense pràcti-
cament 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’estàn-
dards oberts, necessaris per garantir la privacitat de les per-
sones 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 priva-
citat de les persones. Impedirem la venda o publicació de da-
des que puguin atacar el dret a la privacitat, des de la direcció 
postal fi ns a la informació sanitària.
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PER UN MODEL ANTIPATRIARCAL: 

PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS, LES 

LLIBERTATS I ELS DRETS SOCIALS I LABORALS

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: re-
tallades socials, privatitzacions de béns col·lectius, atur, dete-
riorament 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 pa-
triarcal, i que és del tot imprescindible iniciar la via cap al socialis-
me a par tir 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 ac-
tiva dels interessos dels i les treballadores, que es concreta en:

Per tal de poder abordar d’arrel les causes que generen po-
bresa cal una fi scalitat centrada en les rendes del capital, les 
empresarials i les  fi nanceres, i dels posseïdors de grans pa-
trimonis, 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 garan-
teix el treball quan es generen excedents productius, i on els 
benefi cis 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 neces-
sitats bàsiques que tota persona ha de tenir per poder gau-
dir 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 reafi rmar 
rols de gènere.

Rebuig, boicot i promoció de la desobediència institucional 
a les reformes laborals i a la legislació espanyola que precarit-
za el treball, malgrat que la legislació sociolaboral sigui facul-
tat exclusiva de l’Estat espanyol. La lluita per la independèn-
cia 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 de-
fensarem la no aplicació per part de les institucions, i de les 
empreses que es contractin mitjançant aquestes, de les refor-
mes laborals successives que han signifi cat 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 treballado-
ra 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 fi ta 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 agèn-
cies privades de col·locació, i de l’acomiadament lliure.

Reconeixement amb tota mena de garanties del dret a l’afi li-
ació 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 treballa-
dors 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 fi ns 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 pro-
ducció en previsió de la seva col·lectivització.

La CUP - Crida Constituent defensarà l’exercici de la negoci-
ació col·lectiva i denunciarà que les imposicions unilaterals de 
condicions de treball són sempre formes autoritàries, que no 
han de ser justifi cades i han de ser sancionades.

Defensarem i impulsarem les formes democràtiques de ges-
tió 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 coman-
daments 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 la-
borals 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 neolibe-
rals i privatitzadors.

Propugnarem i expandirem la gestió directa de serveis pú-
blics per reduir la precarietat laboral general i per a la millora 
de la democratització i gestió dels serveis. 

Ens comprometem a promoure la dignifi cació salarial, de 
condicions de treball, de professionalització, d’ofi ci i d’auto-
nomia 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, con-
tractuals i salarials dels i les treballadores per acabar amb la 
discriminacions salarials per raó de sexe i gènere. I, en gene-
ral, a revisar l’aplicació dels convenis col·lectius a les empre-
ses 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 fi scalització i de control dels serveis públics per democràcia 
directa amb la limitació de recursos materials i humans que 
actualment tenen les administracions públiques.
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PELS DRETS I LES LLIBERTATS

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 de-
rogar 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, comba-
trem 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 margi-
nació 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 re-
modelació 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’ac-
tual concepte de “seguretat ciutadana” evitant des dels poders 
públics crear un fals clima social d’inquietud (amenaça terroris-
ta, racisme, immigració, vandalisme), pel qual principi de segu-
retat ciutadana es vol justifi car la pèrdua de llibertat individual o 
col·lectiva (dret a la intimitat, ús de l’espai públic, etc.).

 Amb la fi nalitat de desmilitaritzar el cos de Mossos d’Esqua-
dra 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 con-
trol 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 caràc-
ter feminista i dotant el caràcter psicològic i mediador d’espe-
cial rellevància.

La CUP - Crida Constituent treballarà per a la eliminació pro-
gressiva de l’armament letal i pel compromís clar de no utilit-
zació de les anomenades pistoles TASER.

Entenem que les policies locals sota les ordres de l’ajunta-
ment han de ser les que duguin el pes de vetllar per la convi-
vència 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 compe-
tències.

La CUP - Crida Constituent, en el marc d’un procés consti-
tuent i de ruptura amb l’Estat espanyol, treballarà per a l’ex-
pulsió de la Guardia Civil i la Policia Nacional del territori de 
la CAC.
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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 repres-
sius contra la dissidència, també als Països Catalans. La re-
pressió policial i administrativa s’ha generalitzat i intensifi cat 
cada vegada més, fi ns 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 directa-
ment la butxaca de les classes populars que veuen com se’ls 
imposen elevades sancions econòmiques per protestar, mo-
bilitzar i dur a terme accions de desobediència civil. Cal des-
mantellar tot l’entramat jurídic que permet a l’administració 
practicar aquesta repressió administrativa, i garantir el respec-
te pels drets civils i polítics de les persones.

MODEL PENAL I PRESONS

Cal eradicar la concepció de seguretat i d’expansió del dret 
penal en totes les esferes de la vida i, en particular, la legisla-
ció 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 tipifi cació com a delicte 
de determinades conductes no reprovables –com ara l’avorta-
ment– ens han situat en un punt de màxima repressió de l’Es-
tat per tal de garantir la reproducció de l’actual ordre polític, 
econòmic, social i religiós.

D’altra banda, resulta imprescindible repensar el model pe-
nal per tal que deixi de castigar els delictes provocats per la 
pobresa, l’exclusió social o malalties mentals, que són l’ori-
gen de la immensa majoria de delictes pels quals es complei-
xen 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 per-
sones 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.

POLÍTIQUES MIGRATÒRIES

La CUP - Crida Constituent abordarà el debat de les políti-
ques 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 for-
çada 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 Catalu-
nya incorporant-hi els drets de ciutadania de totes les perso-
nes que hi viuen. Així es garantirà que a Catalunya, o ja sigui a 
la futura República Catalana o en un marc autonòmic, les per-
sones 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 Protec-
ció 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 de-
mandants 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 qualse-
vol altra iniciativa ciutadana i/o municipal orientada a treballar 
pels drets de les persones refugiades a Catalunya.
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MEMÒRIA HISTÒRICA

La impunitat del franquisme i els crims de guerra es perpe-
tuen mentre no s’investiguin els centenars de milers de crims 
que es varen dur a terme durant el franquisme i el postfran-
quisme. 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 infl igides, dels in-
ternaments 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 dignifi car la vida i la mort 
d’aquelles que van lluitar per eradicar el feixisme, per oferir-
nos-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 psico-
social.

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 cultu-
ral, el gènere, l’orientació sexual i la classe social.
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PER UNS SERVEIS PÚBLICS I UN SISTEMA 

DE SALUT, D’EDUCACIÓ, D’ATENCIÓ A LES 

PERSONES I DE PENSIONS DE PROPIETAT, 

PROVISIÓ I GESTIÓ 100% PÚBLICA, 

UNIVERSAL, DE QUALITAT I ÚNIC.

La CUP - Crida Constituent defensa l’existència d’una única 
xarxa pública amb prestacions universals i gratuïtes, i amb cri-
teris d’alta qualitat i efi ciència. Per fer-ho, promourem la de-
rogació 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 dignifi cació, 
professionalització, ofi ci 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 esce-
nari idoni en els serveis públics i administratius, atès que de-
penen 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 lleuge-
rament. Es fa necessari desmantellar les arcaiques jerarquitza-
cions, 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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ganització de les treballadores en combinació amb la creació 
d’òrgans populars de fi scalització 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 con-
junt de la població sense exclusions ni discriminacions per ra-
ons de gènere, lloc de naixement, activitat professional o perí-
ode de cotització laboral. Així mateix, apostem per augmentar 
el fi nançament dels serveis públics i les pensions, i l’establi-
ment 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 fi nan-
çada 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 qual-
sevol concepció de mercat s’han de reformular els principis 
que regeixen el nostre model sanitari. Allò de “sanitat públi-
ca, universal i de qualitat” s’ha d’actualitzar i precisar, i per 
nosaltres pública signifi ca propietat i provisió pública, control 
comunitari, submissió a l’interès públic, a l’interès de la ma-
joria, 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 mancan-
ces, 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 enco-
bertes 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 precari-
etat 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 privatitza-
dors directes i indirectes: la creació de nous consorcis com el de 
Lleida, retirada defi nitiva del projecte més enllà d’aturades tem-
porals en clau de tàctica electoralista, i el de l’Hospital Clínic; 
els Plans Funcionals de la comarca del Tarragonès i el Baix Pene-
dès i el Projecte Cims de Girona, així com la derogació defi nitiva 
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 em-
preses privades dades sanitàries dels pacients, suposadament 
anònimes. Descapitalitza la sanitat pública i minva el deure de 
la seva planifi cació.

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 sufi cients 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 es-
pecialment treballadores i usuàries. El Parlament de Catalu-
nya ha d’obrir el procés per elaborar una nova Llei General 
de Salut de Catalunya o modifi car l’actual LOSC per plante-
jar un model sanitari de titularitat, gestió i provisió públi-
ca. 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 planifi cació en salut en l’Atenció 
Primària i el seu rol preeminent en el Sistema Nacional de Sa-
lut. 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 univer-
salitat i l’equitat en l’accés. Eliminar les barreres d’accés a la 
sanitat per les persones amb menys recursos econòmics, re-
vertir 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 fi ns a la univer-
sitat i més enllà de l’ensenyament reglat també, ja que, per 
exemple, l’educació d’adults ha de ser central en les possibi-
litats d’accés a la cultura, així com en la promoció de l’apre-
nentatge 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 lliber-
tat, la solidaritat i la justícia social plenes.

Cal construir un model educatiu que parteixi de les necessi-
tats 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 públi-
ca i els centres privats concertats és un dels principals motius 
pels quals ha augmentat de manera inacceptable la discrimina-
ció 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 fi ns 
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 pro-
fessorat 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 siste-
ma educatiu a Catalunya que entrarà a la propera legislatura 
al Parlament. Sobre les bases d’aquesta proposta de llei, im-
pulsarem 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 pers-
pectiva multisectorial.

La CUP - Crida Constituent ha de ser un instrument d’allibe-
rament 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, paternalis-
ta, 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 cen-
trat 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’àm-
bit 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 col-
lectius 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 res-
ta de la ciutadania.

De la mateixa manera, per garantir una veritable rehabilita-
ció de les persones afectades per una malaltia mental no n’hi 
ha prou amb l’abordatge des de la clínica. Cal també proporci-
onar 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 desple-
gament dels Programes d’Inserció Laboral (PIL) específi cs per 
a les persones afectades per malalties mentals i promoure la 
seva participació activa en els programes de cultura i lleure.
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GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE I A LA 

TERRA, COMBATRE L’ESPECULACIÓ

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 im-
portant fomentar la vida comunitària, establint espais de soci-
alització 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 regu-
lar 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 ces-
sió 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’ha-
bitatge. 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 cons-
truccions 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 dignifi cació i despenalit-
zació de l’ocupació per mitjà d’un pla de detecció i intervenció.

PÈRDUA:

La CUP - Crida Constituent defensem una moratòria dels 
desnonaments: prohibició immediata de tots els desnona-
ments 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, aconse-
guint pisos buits per via de la cessió obligatòria o multes i im-
plementant 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 submi-
nistradores n’assumeixin el cost.

S’ha d’apostar per una rehabilitació sostenible d’aquells ha-
bitatges en mal estat i evitar el procés de pujada de preus i es-
peculació associat fi ns ara a les reformes urbanes.
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CAP A UNA SOCIETAT FEMINISTA: 

POLÍTIQUES FEMINISTES I D’ALLIBERAMENT 

LÈSBIC, GAI, TRANSSEXUAL, BISEXUAL I 

INTERSEXUAL

Davant de l’actual ofensiva neoconservadora, integrista catòli-
ca, homòfoba, transfòbica, sexista i d’unes polítiques de dre-
tes 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 fe-
minisme 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’avor-
tament 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 produc-
tiu, 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 gène-
re i la ideologia de l’amor romàntic per a tota la població; i, la 
fi nalització 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’oc-
tubre de 2014.

La llei marca un període d’un any per al seu desenvolupa-
ment. Apostem per la implementació real d’aquesta llei i en 
concret creiem necessari actuar davant de l’àmbit de l’educa-
ció 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 se-
xuals 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 femi-
nista i sexualment lliure cap a la construcció d’una societat no 
patriarcal amb una igualtat d’oportunitats real.
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PER LA DEFENSA DEL TERRITORI

PER UN NOU MODEL TERRITORIAL AL 

SERVEI DE LES PERSONES I RESPECTUÓS 

AMB EL MEDI AMBIENT

La CUP - Crida Constituent defensa la redefi nició 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 diversifi cat, 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 supe-
ditada als interessos del capital fi nancer i especulatiu.

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME

Introduirem en l’ordenació del territori (plans territorials, 
urbanístics, etc.) els principis de reequilibri territorial, soste-
nibilitat, reducció de la petjada ecològica, adaptació al canvi 
climàtic, accessibilitat i decreixement, quan i on sigui neces-
sari. 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 to-
tes 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 qualifi cació urbanística del sòl urbà i urbanit-
zable a rústic quan no n’estigui garantida l’execució. El nou ur-
banisme 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 específi ques i en les activitats innòcues. Es pararà 
especial atenció a la protecció activa del sòl rústic i de l’activi-
tat 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, ade-
quarem l’organització territorial i l’administració a la reduc-
ció 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’autosufi ciència 
dels nuclis urbans, la generació d’energies renovables de pro-
ximitat, la millora de l’efi ciència energètica dels assentaments 
humans i l’edifi cació, 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’ha-
bitatge, els equipaments col·lectius, els serveis urbans i mobi-
litat equitatius i adequats i a tot el territori. 

HABITATGE I SÒL

Capgirarem l’entramat legal que difi culta 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’ar-
rendaments), per posar en ús els immobles en desús o infrau-
tilitzats. Exhaurirem la fi scalitat com a instrument de política 
d’habitatge, gravant els immobles buits o infrautilitzats, per 
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evitar el malbaratament immobiliari i garantir l’efi ciència 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’accessibi-
litat de tots aquells que requereixen unes prestacions especí-
fi ques, fomentant la rehabilitació i l’efi ciència energètica dels 
edifi cis, d’acord amb les condicions de cada part del territori.

Preservarem el sòl no urbanitzable i revertirem la qualifi ca-
ció d’aquell sòl urbà o apte per urbanitzar, fruit de la bombolla 
immobiliària que avui resulta innecessari. En sòl urbà, apli-
carem 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.

MEDI NATURAL

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 nos-
tres recursos naturals i de l’impacte d’usos i activitats sobre 
el nostre patrimoni natural. Impulsarem que l’aprofi tament 
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, ter-
restre, litoral i marí. Implementarem el marc legal i les estra-
tègies 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 planifi cació i gestió més efi -
caç 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 preva-
lença 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 planifi cació i 
gestió del medi natural, modern, transversal i àgil amb plenes 
competències.

Promourem mesures per fer compatible l’aprofi tament 
sostenible dels recursos naturals. L’activitat humana ha d’es-
tar acord amb la sostenibilitat dels recursos naturals i vetllar 
per la seva correcta gestió. L’ús sostenible dels recursos natu-
rals ha d’implicar necessàriament la renovació del recurs, la 
preservació i millora de la biodiversitat, el paisatge i la viabi-
litat econòmica i el desenvolupament socioeconòmic del ter-
ritori. En aquest sentit, s’ha de promoure la rendibilitat eco-
nòmica 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 planifi cació 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 me-
sures 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 (actual-
ment 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 sor-
res sense utilitat i inefi cients, amb malbaratament de recursos 
econòmics públics i amb impactes sobre el medi natural.
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INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Impulsarem un canvi radical en la política d’infraestructures, 
acabant amb les obres faraòniques de destrucció massiva i to-
tes aquelles socialment i econòmicament defi citàries (com els 
aeroports comarcals i/o trens d’alta velocitat), apostant decidi-
dament 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 fi nançar el transport públic i 
a desenvolupar programes per reduir el seu impacte en el medi.

Treballarem per al desenvolupament d’una xarxa de trans-
port públic al servei dels ciutadans i apostarem per un trans-
port de mercaderies amb menys externalitats. Les xarxes ferro-
viàries 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 merca-
deries, i unes xarxes telemàtiques, de transports i de comuni-
cacions que garanteixin la igualtat i l’equilibri territorial.

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 fi nancer més, objecte de negoci per part de multi-
nacionals 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 trans-
parent 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’efi ciència d’ús que garantei-
xi 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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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 fi nançament sufi cient. Promourem els Consells de 
Conca que es van proposar com a resultat del procés de parti-
cipació del primer Pla de gestió de l’Aigua al Districte de conca 
fl uvial de Catalunya i els dotarem de caràcter rector en la go-
vernança de les conques del nostre territori.

Promourem una revisió a fons del Pla de gestió de l’aigua del 
Districte de conca fl uvial de Catalunya i del seu programa de 
mesures, del segon cicle de planifi cació (2016-2021) que ga-
ranteixi l’estat ecològic de totes les masses d’aigua i eviti els 
interessos privats d’aprofi taments hidroelèctrics i de comuni-
tats de regants, així com la planifi cació de la gestió de l’aigua a 
la conca de l’Ebre per tal d’integrar la seva gestió en les compe-
tències de l’organisme de l’aigua a Catalunya (que actualment 
depèn de la Confederación Hidrográfi ca 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 ru-
nams salins i les escombreres fruit del rebuig de l’extrac-
ció 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 superfi cials 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·lec-
tor de salmorres actual es considera insufi cient, amb pèr-
dues 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 prin-
cipalment (en forma de nitrats) a Catalunya, responsable 
de la contaminació més important a les aigües de Cata-
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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 ni-
trats 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 ai-
gües. A les conques internes tenim 14 masses d’aigua 
subterrànies de les 37 existents que presenten un mal 
estat químic.

RESIDUS

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 interrelaci-
onats; per tant, combinarem les polítiques d’estalvi de recur-
sos i de prevenció, recuperació i reciclatge de residus i conta-
minació 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 orien-
tada 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 ur-
bans 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 di-
lacions i les sotmetrem a plans de descontaminació (centrals 
nuclears, excés d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, sa-
linització 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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dels residus orgànics el principal eix i objectiu de les polítiques 
públiques, emprant els sistemes de recollida que siguin més 
efi cients (com el de porta a porta). Acostarem el tractament 
de la fracció orgànica i l’aplicació del compost que en resul-
ti 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 sen-
tit, és necessari superar l’actual sistema de recollida d’enva-
sos i d’altres productes amb l’aplicació de sistemes de Dipòsit 
Devolució i Retorn així com la recollida conjunta de materi-
als reciclables a triar en planta, Intensifi cant 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.

SALUT AMBIENTAL

Des de la CUP - Crida Constituent apostem per una Repúbli-
ca Catalana lliure de químics nocius per la salut de les perso-
nes 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 efi cients i d’obligat compliment que, en coordina-
ció 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 
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contaminades coordinadament amb la incentivació del trans-
port 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 con-
taminants, juntament amb l’electrifi cació 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’agro-
químics 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 pro-
ducció ecològica i km 0 per a escoles, instituts, hospitals, etc.

Reduirem de forma dràstica l’exposició de la població ca-
talana al còctel de contaminants al qual està normalment 
exposada. Es prohibirà l’ús de fi tosanitaris 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, edu-
cadors i periodistes sobre els perills existents i les maneres de 
combatre’ls.

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 
científi ca, alhora que procurarem que aquells que són utilit-
zats en l’alimentació humana tinguin unes condicions de vida 
digna i una mort no dolorosa. Igualment, defensarem la limi-
tació d’utilització d’animals en espectacles i altres tipus de ce-
lebracions al territori dels Països Catalans.
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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

Catalunya actualment té una dependència del 95,4% envers les 
energies d’origen no renovables que ens fa dependre de l’ex-
terior i de les geopolítiques i l’especulació fi nancera mundial. 
Un 9,5% de la població pateix la pobresa energètica i la xifra 
continua creixent. Tenim un model econòmic basat en el crei-
xement que implica un elevat consum energètic totalment in-
compatible amb els recursos fi nits del planeta.

La CUP - Crida Constituent defensa uns Països Catalans sense 
nuclears amb un model ecològic que sigui energèticament efi ci-
ent, socialment i territorialment just i equilibrat que impedeixi 
els monopolis de les grans empreses energètiques, la depen-
dència 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 signifi cant un sobrecost eco-
nòmic pel país a causa del seu creixement de preus.
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Hem d’assolir la sobirania i l’autosufi ciència energètica. Cal 
repensar el model energètic i, alhora, el model econòmic i so-
cial, 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 depreda-
dor a un model econòmic social i ambientalment respectuós.

Des de la CUP - Crida Constituent apostarem per un nou mo-
del 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 fi scals 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 meca-
nismes legals i temporals per a la nacionalització i/o remuni-
cipalització dels sistemes energètics.

Aquests instruments vindrien defi nits a partir d’un Pla Ener-
gètic Català que derivaria en Plans Energètics Regionals i Mu-
nicipals 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 ciu-
tadans. 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 
benefi cien 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 energè-
tica 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 defi nint-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 am-
bientals globals i reduir la nostra petjada ecològica. L’explo-
tació 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 desen-
volupament de l’autoproducció d’energia i el seu ús directe 
que permeti a la societat en el seu conjunt gaudir dels bene-
fi cis 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; ente-
nent com a medi ambient no tan sols el medi natural, sinó les 
àrees agrícoles, muntanyoses, forestals, costaneres i d’aigua-
molls on només es permetrà un ús tradicional, racional i res-
pectuós amb el medi. Treballarem per garantir un accés lliure 
a la natura que superi tots els processos d’elitització i priva-
tització que es produeixen en el marc capitalista de relació i 
explotació del medi ambient.
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GENEREM UNA ACTIVITAT PAGESA 

AGROECOLÒGICA I VERTEBRADORA DEL 

TERRITORI PER BASTIR LA NOSTRA 

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

En les darreres dècades, les institucions polítiques han pro-
mogut un règim agroalimentari que ha prioritzat la produc-
tivitat en detriment de la qualitat i la diversitat, l’agronegoci 
capitalista en detriment de la pagesia i la dependència alimen-
tària en detriment l’autonomia. És imprescindible una rup-
tura 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 bio-
diversitat, 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 pa-
gesa, en recuperi el prestigi i acabi la mercantilització 
alimentària. La producció ecològica, en les seves dife-
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rents expressions, és la més efi cient energèticament, la 
més productiva a llarg termini, la que aporta més segu-
retat 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.

2. Terra per a tothom. Al llarg de la història, els sòls agra-
ris i els mars han acumulat vida i nutrients i han estat 
conservats per les pràctiques tradicionals. Així han esde-
vingut un patrimoni que transcendeix qualsevol tipus de 
propietat i del qual cal garantir la funció social i ambi-
ental. Cal protegir l’estructura minifundista com a con-
questa 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 per-
petuïtat. Terra lliure i respectada.

3. Per una Política Alimentària Pròpia i cap a l’abandona-
ment 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 intensifi cació 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.

4. 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.

5. 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 pa-
geses. Cal que la República Catalana exerceixi la sobi-
rania alimentària, prioritzant les produccions pròpies i 
reconeixent caràcter de servei públic a l’ofi ci 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 parti-
cipació de totes les parts en les seves polítiques i proble-
màtiques. És necessari un compromís dels consumidors 
amb les produccions del país i dels pagesos amb les de-
mandes de salut i mediambientals de la societat. Apos-
tem per una pagesia de petita escala i nombrosa.

7. Hem de treballar per una transformació alimentària ar-
tesana i no industrial, que legalment estigui diferenci-
ada 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 mer-
cats locals i la venda directa, i aturar la dictadura dels 
mercats.

9. Formació pagesa i recerca participativa. L’agronomia ac-
tual està massa lligada al pensament neoliberal i a l’es-
pecialització 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 des-
centralitzat de la formació i orientar-la a la preparació 
de pagesos aprofi tant 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 bus-
car noves fórmules d’acompanyament i d’assessorament en 
agricultura ecològica perquè sigui pública i popular.
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[Publicat a 'El Mundo', diumenge 10 de novembre. Abans 'ahir] 

La lletania

“El poder és sempre un gran delinqüent impune”, escrivia Scascia. I la seva banda sonora original és la

impunitat. La Comissió d’Estudi sobre la desaparició de les caixes catalanes, creada al Parlament ara fa

quatre mesos, n’és una prova fefaent. Dilluns passat, compareixien els màxims exdirectius de Caixa

Laietana, i com tants altres (Caixa Penedès, Caixa Catalunya et altri) van dir que ells, que les dirigien, no

sabien res de res de la seva desaparició. Exordi d’impunitat. Silencis d’omertà. I pilotes fora a parts iguals.

Amb un mateix repertori insoportable on la impunitat justi ca impunement la seva immunitat:

1. Els màxims responsables a rmen sempre que “no hi ha responsables”. Tots ho han dit amb idèntica

insistència. Lliçó ú. Ningú és responsable de res. Mai enlloc. Malgrat scalia ja fa temps que sospesa (tot) el

contrari.

2. Els màxims responsables addueixen sempre que “ningú no va saber preveure” que la bombolla

immobiliària esclataria. Sort que l’hemeroteca ho desmenteix i que, com a feble argument, no és cap

eximent.

3. Els gànsgters amb corbata s’escuden sempre en la llei de l’embut: socialització de pèrdues i privatització

de bene cis. Que la banca sempre guanya. Van guanyar abans de la crisi (169.000 milions d’euros), durant la

crisi amb el rescat (100.000 milions) i avui encara guanyant: 17.300 milions de bene cis reportats per

l’especulació brutal amb el deute públic.

4. En totes les compareixences o cials, sura la mateixa febre de l’or que els feia embogir –“el límit és el cel”,

havia dit Emilio Botín–: paradisos scals, opacitats múltiples, estratosfèrics sous blindats, pensions de luxe,

expansions irracionals, operacions especulativo-immobiliàries a l’atzar i a l’engròs i inversions arreu del

món. Caixes que jugaven a ser bancs, en la maldestra crònica negra de l’economia global d’un capitalisme

senil i furtiu.

5. No estaven pas sols. A gairebé tots els consell d’administració de les caixes, hi seien representants de les

principals institucions, dels principals partits polítics i d’organitzacions sindicals. Que avalaven –per acció,

per omissió– tot el que s’hi coïa.

6. De traca i mocador i per llogar-hi cadires, dilluns passat, un director general d’una caixa reconeixia que

desconeixia les recomanacions del –també còmplice– Banc d’Espanya, que en els seus informes 2003, 2004

i 2005, ja alertava de la comercialització fraudulenta i excessiva de les participacions preferents, que van

convertir-se, de facto, en el primer rescat dels bancs: a costa de milers de petits estalviadors estafats i

ofegats de ‘corralito’.

7. Síntesi en píndola. El model social, mutual i centenari de les caixes d’estalvi catalanes se n’ha anat en orris

per uns gestors seduïts per la cobdícia –Todó, Serra, Pagés, Calzada, de Dòria–, per uns òrgans de govern

“ orero” que miraven a una altra banda; per la complicitat institucional i política; per la desnaturalització,

alteració i prostitució de la funció històrica de les caixes; i per l’especulació immobiliària i les seves runes,

que ara paguem entre tots.

8. Paràbola dràstica. Finalment, entenem-nos. Dilluns passat el director general de Caixa Laietana

reconeixia que cobrava un sou de 1.643 euros diaris. Alhora aclaria que avui, ara i aquí, cobra una pensió de

18.000 euros mensuals. 600 euros al dia, d’un pla de pensions milionari contractat amb una caixa que ja no

existeix i que estem rescatant encara entre tots. Una actualitzada versió de l’evangeli segons Sant Lluc: als

qui més tenen, se’ls donarà més; i als que ja no tenen gairebé res, se’ls traurà tot el que tinguin.
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Sí. La lletania. Un cop més. La lletania de la impunitat. Fins que diguem prou. I la por canviï de bàndol. D’una

santa vegada. Que deixin de robar. Que ens tornin tot allò robat.

David Fernàndez 

Portaveu de la CUP-AE al Parlament de Catalunya 

Afegeix un comentari

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

11 Respostes a "La lletania (publicat a El Mundo)"

Armand escrigué:

12 de novembre de 2013 a les 18:14

Quanta raó David. I seguim pagant les astronòmiques pensions. I avui, altre cop a la galta de

la gent honrada: les SICAV seguiran sense tocar-se.

Respon

JRRiudoms escrigué:

12 de novembre de 2013 a les 18:20

Molt bé tota la cavalleria que va tirar per sobre al sr. Rodrigo Rato. Com pot comprovar, al

nostre pais (i a l’Estat espanyol) ningú és responsable de res: tota la culpa la tenen els demés

(i aqui hi entre tothom i tot: que si la troika, que si la Merkel, que si Madrid, que si Catalunya, que si l’Estat

d’Israel, que si els jueus…).

El que hem va agradar més de la seva intervenció va estar la darrera frase, la que va dirigir a la

presidenta del Parlament.

Atentament

Respon

emilio vilar escrigué:

12 de novembre de 2013 a les 18:43

La cita es del evangelio de San Mateo, por lo demás de acuerdo.

Respon

M.Teresa Garrigosa escrigué:

13 de novembre de 2013 a les 8:01

Tota la meva admiració per aquesta ment preclara capaç de dir les coses pel seu nom amb

serenitat i contundència.

Respon

i escrigué:

13 de novembre de 2013 a les 10:11

No me gusta nada de lo que proponéis, y por eso lamento que a un impresentable como Rato

tenga que venir a cantarle las cuarenta Davi Fernández. En el estiércol crecen las ores, y la

CUP es una de ellas. Si no hubiera estiércol, las ores no crecerían. Ojalá Rato y Serra sean juzgados y

condenados.

Respon
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La maledicció de Fernández (Vara)
  «És ben curiós que els únics que s'obsedeixen neuròticament, que requereixen ètnicament i

que qüestionen etimològicament els cognoms siguin ells»

David Fernàndez | 13/11/2013 a les 20:55h

Simptomàtic i del tot esclaridor, és ben curiós que els únics –els únics i tal vegada els darrers-
que s'obsedeixen neuròticament, que requereixen ètnicament i que qüestionen etimològicament
els cognoms siguin ells. Els del fogot de l'estirabot espanyolista desbocat. Nacionalisme banal
supremacista, homogeneïtzació indissoluble fonamentada en la negació de l'altre, identitat
excloent inquisitorial o senzillament els murs de sempre. Murs atàvics que desterren, inferioritzen,
desigualen, discriminen, infrahumanitzen. No deixa de ser el signe del temps que avui siguin els
propis espanyolistes qui ens titllin de... xarnegos. Amb molt de gust. Per llogar-hi cadires.

En perspectiva fonda, ha passat el temps, certament. Però determinades minories
reprodueixen la mateixa lògica brutal de no fa gaire. S'acarnissen, dialècticament, igual que abans.
L'August Gil Matamala, històric advocat laboralista del moviment obrer antifranquista, sempre ens
ho recorda. I dóna en el moll de l'ós. Amb qui més s'acarnissava la Brigada Político-Social del
franquisme –digueu-li Creix, digueu-li Conesa, digueu-li Ballesteros– era amb els antifranquistes
arribats de terres castellanes, andaluses o extremenyes... obrers d'arreu que van fer seva i nostra
la lluita per la llibertat i la justícia. Per a ells, arribats des de l'enlloc del franquisme a les barriades
suburbanes, hi havia un plus de càstig afegit en la brutalitat del franquisme. Més odi atàvic i
classista. Eren els que més rebien. Perquè es deien Núñez, Ibàñez o Pérez.

Dècades després, ens pretenen insultar avui amb allò que constitueix el nostre ahir comú i
el nostre demà compartit més preuat. El nostre lloc comú. El nostre lloc al món. Allà on alteritat,
respecte, pluralitat i diversitat s'hi han trobat i caminen juntes. En codi obert i permeable, plurals i
complexos en la nostra unitat civil, malgrat la crisi i els seus estralls i les mil contradiccions de
sempre. Vés per on. Quina derrota tan profunda, tan severa, la seva. Que l'última bala de la
recàmara sigui aquesta. Per ells, que ens diguem Fernàndez o García – i Ibrahim i Zaida i Alibek i
Jamal– és el problema. El seu problema que no es res més que la nostra festa. La nostra festa
grossa.

Per a ells, encara i sempre, hauríem de seguir sent els permanents estrangers de Camus.
Però s'obliden que disposem de prou memòria, cultura i consciència per no oblidar-nos pas de
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res. Nét d'aixafaterrossos foragitats i desterrats de Zamora, exiliats de vida o apàtrides a la força,
hem tingut la sort d'heretar d'ells la llarga lluita pel respecte a totes les persones, pobles i cultures.
I ens toca fer-ho des dels Països Catalans que ens habiten.

Benvinguda, doncs i un cop més, a casa teva, àvia. La que volíem, cantonada memòria. Allà on
Espriu balla amb Carmen Amaya, la terreta de l'Ovidi canta amb els rumberos de Raspall, sabem
de l'exili de Machado i la mort de Federico García Lorca, els rambleros encara s'apleguen amb
Ocaña i la Maria Mercè vindica ser tres voltes rebel. En el fons i des de la fondària, Vicent Partal ho
palesava ahir lúcidament. Ho ben reblava: això dels #independentistez no és res més que el
preludi compartit de la victòria ètica, social i civilitzada, de쐀숀nitiva, sobre el franquisme. Que ja toca.

La seva maledicció, fonamentada en l'exclusió barroerament etnicista, és avui la nostra
esperança. A les portes de la llibertat. Que no va amb ells, àvia. Va amb vosaltres. I va per tu. Des
dels Països Catalans. I pels més vells dels vostres somnis.

PD. Senyors de la doble vara. Començo com acabo. Sou els únics que ens insulteu pel nostre
cognom. I sí: sóc i seré Fernàndez i Ramos. I en Quim Arrufat és Ibáñez. I la Isabel Vallet, Sánchez.
Triplet independentista. Tres de tres per la llibertat. Apa... bon pro쐀숀t.
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«Els dies feliços» estrena col·lecció de teatre a l'editorial Males Herbes | ND

Joan Jordi Miralles, una felicitat macabra
L'editorial Males Herbes inaugura col·lecció de teatre amb "Els nens feliços", la nova obra de l'autor d'"Una
dona meravellosa" | El llibre, "una 쐀숀na bomba de rellotgeria", s'ha presentat aquest dijous a la Llibreria Taifa
de Barcelona

Moody's rebaixa l'avaluació de Catalunya per sota del «bo escombraria»
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Els intocables de Felix M.

[Hemeroteca 2009. 

Massala, periòdic del Raval]

De tot el dit –i sobretot del no dit ni escrit ni publicat- sobre l’anomenat ‘cas Millet’ queda el dubte

insondable que anuncia el risc de quedar-nos a les portes de tot, en la més tímida punta de l’iceberg i en la

falsíssima tendència a que ens ho redueixin tot a una exclusiva personalització d’una mala conducta

reprobable d’un Fèlix Millet permanentment alimentat pel poder els darrers anys. Passa el de sempre i cap

novetat. Que la presó és l’indret on els rics mai entren i d’on els pobres mai surten. Ja ho va dir ben dit

Carles Flavià a BTV. Flavià sostenia, amb lúcid criteri, que estava rebé que Millet no entrés a la presó

perquè així se’ns demostrava un cop més encara una veritat universal i nòmada, crua i descarnada: que la

desgràcia sempre és ser pobre. Jo ho havia dir Monseñor Romero a El Salvador: “la justícia és com la serp,

només mossega els descalços”.

El poeta argentí Juan Gelman també ho clari cà: els de dalt sempre tenen prou

poder i prous mitjans per nalment no saber res de res i sortir indemnes, dempeus i

com si no hagués passat pas res: si són ells qui la fan mai la paguen. On xem la

nostra mirada? Que atabala la nostra pùpil·la? On queda la imatge? En la lla de

Millet maldant a la cua de l’atur (com quatre milions més de ciutadans i ciutadanes,

cal dir) o en el saqueig, continuat en el temps i en l’espai, que demostra com

funciona la ‘crême de la crême’ de la nostra societat? La lla de Millet és la única

aturada? No, però si és la única aturada, sembla ser, que té el privilegi de denunciar
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la seva situació de desocupació. La nostra societat classista és així. I ve d’antic. De

molt antic. Segona veritat nòmada i universal: el món tal com és ha canviat poc.

Segles enrere, Agustí d’Hipona descrivia aquesta situació entre Alexandre el

Magne i un pirata enxampat a la mar. L’emperador va dir-li: “què et sembla tenir la

mar sotmesa a pillatge?”. “El mateix que a tu –va respondre el pirata– tenir el món

sencer. Només que a mi –que treballo en una roïna galera– em diuen bandit i a tu,

per fer-ho amb tota una ota, t’anomenen emperador”. El lòsof re exionava: “Si

dels governs trèiem la justícia, què en queda, sinó una banda de criminals a gran

escala?”. Millet, delicte d’alta volada i criminalitat a gran escala. Amb suport o cial i

institucional durant tants anys i sense cap mesura, que pugui ser considerada com a

tal, per a aturar l’economia de casino que ens degrada la vida col·lectiva.

Tercera veritat nòmada, pot ser: no hi ha poder, només abús de poder. I silenci que

fa possible la impunitat. El silenci dels intocables de Felix Millet. Fet i fet, què carai li

passa a la nostra societat quan no fem res si escoltem el director del ‘think thank’ de

CiU, a propòsit del desviament de fons, tot dient públicament que si se’ls segueix

pressionant amenaçen amb “estirar de la manta i posar el país en crisi i convertir

això en Itàlia”. O quan el mateix Jordi Pujol ni es despentina a TV3, a propòsit del

nançament il·legal dels partits, a rmant “que si entrem per aquí prendrem molt de

mal”. Som conscients que la investigació i la veritat parcial del cas Millet no neix

d’una investigació o cial, sinó de la uita d’informació que algú, emprenyat o

indignitat, ltra des de dins? Cal recordar que el scal anticorrupció, a proposit dels

judicis dels GAL, va escriure l’any 2000 que tot funcionava com ‘una mà a’ on

parlar es considerat traïció?

Mà a: poder i economia i control social. De l’oasi català o a la ma eta catalana. No

ho veiem, no ens ho deixen veure o no volem mirar? Hem emmalaltit de silenci, de

passivitat, de fàstic, potser? Naveguem entre la mentida repetida una i mil cops

(‘això és un cas aïllat’ que no toca) i les certeses que sempre acumula l’hemeroteca:

posem per cas que Millet si que ha passat per la presó, però el 1984, també per

estafes vàries. Posem per cas el desori acumulat que tota memòria acumula, en la

successiva concantenació dels successius casos aïllats que acumula la política

catalana contemporània: del ‘cas Hisenda’ al ‘cas Turisme’, del ‘cas Treball’ al ‘cas

Adigsa’, de les pensiones milionàries de FGC a KIO i De la Rosa, o del ‘cas Filesa’ al

‘cas Olé’. I ns al ‘cas Pretòria’. Si és clar: corrupció n’hi ha. En l’esfera pública i

sobretot en la privada, que sembla que sempre se’ns oblida. Qui corromp què en la

perversa dinàmica que barreja corruptors i corromputs, entre esfera pública i

enriquiment privat, en la permanent transferència de diner públic al pou sense fons

de l’avàricia de Moliere, en la consolidació d’un dens silenci espès que ens fa mirar

amb odi al pobre i amb pietat al ric enxampat amb robatoris industrials?

Quants ens enganyen? I quant? Quans Millets tenim? I per què ells, els senyors de

Barcelona, caminen tan tranquils sabent que mai dormiran a les nostres presons

massi cades, plenes de gent que no ha provat de robar per subsistir ni un 0’7% del

saquejat per Millet? El sistema es perfecciona potser des dels temps d’això que

alguns en diuen evangelis: “és més fàcil que un camell entri per l’ull d’una agulla que

un ric vagi al regne dels cels”. La resta se’n diu impunitat. Perquè al paradís del

diner, de la pornogra a del luxe, ells sempre hi són i prou que el gaudeixen: per a

què volen regne dels cels si tenen un paradís a la terra. De tupinada en tupinada ns

a la tupinada nal. El cas Millet n’és la prova, una més encara, més òbvia de la

societat classista i dràsticament desigual que tenm. Potser perquè durant massa

anys ens han volgut fer combregar amb el mite d’una burgesia catalana il·lustrada i

quasi radicalment humanista: carai, ens feien empassar que quasi feien negocis per

voluntat altruista. Però algú recordarà, amb voluntat de memòria i per tant amb

voluntat de futur, que la nissaga Millet tra cava amb esclaus i que ns el 1945

mantenia negocis colonials a Guinea?

El miratge de ‘l’oasi català’ sempre va ser fum. Vendre fum i que coli. I a sobre que
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els hi riguem les gràcies. L’oasi català: 300 famílies ben avingudes, enxarxades entre

elles, que es reparteixen el pastís del capitalisme català fa dècades sinò segles. El

ghetto de veritat de la nostra societat: que no és pas el Raval… és Pedralbes. El

barri de luxe forti cat més homogeni socialment parlant: classe alta-alta, religió

catòlica, alt standing amb minyona, família blanca europea i vot orientat clarament

a la dreta, amb prevalència majoritària del vot cap a CiU i PP. El barri on una ‘banda

de radicals’ es carreguen el sistema. Antisistemes de veritat: que no saben que és la

por. Fa també massa segles que Aristòtil va escriure que només ‘hi ha democràcia

on manen els pobres’. Facin la lògica regla de tres, raonable i raonada, mirem qui

mana de veritat a casa nostra i aleshores posem-li nom al model polític imposat.

Impostat. Com es fa difícil posar Aristòtil a l’esquerra de Déu, caldrà recuperar el

diccionari, pels camins inexpugnables de la memòria, i recuperar el mot

‘plutocràcia’: el sistema on manen els que més tenen. Els que detenten el poder, el

diner i viuen del pessebre, la ra d’estafes i el terrorisme del diner dels lladres de

guants blancs.

Hi ha una casta d’intocables. Viu a Pedralbes. Si és molt senzill, massa sovint,

atendre i entendre com rutlla una societat dràsticament desigual. A Fèlix Millet mai

l’han detingut, l’han citat a declarar tres mesos després de descobrir-se el seu

robatori industrial, mai ha tingut por d’entrar a la presó –i això que entremig els van

enxampar destruint proves- i els seus advocats de luxe gaudeixen d’una permanent

presència als mitjans de comunicació. El tracte mediàtic, judicial i polític n’és

l’evidència dels tentacles de la mà a.

Prenem nota, tremolem i sospesem: les noves formes de govern autoritari es

gesten en el fàstic nihilista i demagog de no voler creure en res, del desvinculament

absolut entre nosaltres mateixos i des del desconcert paralitzant que genera la

impunitat. Mà a pura. Omertà total. I només restem nosaltres mateixes, a peu de

carrer, per intentar trencar el silenci. O sortirem ben malparats. Estaria bé, algun

dia que no sigui per arribar, que per un cop la por canviés de bàndol. Però com va dir

ma mare després de la mani convocada per la FAVB contra la corrupció i la

impunitat que va aplegar 1.500 persones: ‘si només som 1.500 no ens mereixem un

Millet, ens en mereixem 20”. Aquest és el dilema de la lluita contra els intocables.

Una lluita que no és pás fàcil: requereix de tota la força, tota la intel·ligència i tot

l’entusiasme. Per seguir creient en nosaltres mateixes.

Afegeix un comentari

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

4 Respostes a "Els intocables de Felix M."

JRRiudoms escrigué:

25 de febrer de 2014 a les 13:55

Ningú diu res dels propietaris de l’escola que tindria de convertir-se en hotel, al costat del

Palau?

Ningú diu res de l’edi ci (i els seus propietaris) existent a la Via Laietana, quant la primera ampliació

del Palau de la Música?
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L'advocada Lydia Lajara, en representació de l'escopeter Llorenç
Benjumea, va argumentar que un projectil de foam podia arribar a un
diàmetre de 50 mm durant l'impacte. Un experiment fet a la redacció de la
Directa ho desmenteix
Victor Serri
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Bales, mentides i cintes de
vídeo
El judici per les greus lesions
provocades a Ester Quintana amb
munició policial ha quedat vist per
sentència
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DAVID FERNÀNDEZ (HTTPS://TWITTER.COM/HIGINIAROIG)

28/04/2016

Estranya unanimitat, la viscuda ahir a l'Audiència de

Barcelona, durant les conclusions del judici pel cas Ester

Quintana. Fiscalia, defensa i acusació particular van

coincidir categòricament en el relat i els fets provats. Tots

tres van venir a dir el mateix: que el vespre del 14 de

novembre de 2012, a les acaballes de la vaga general, tres

furgonetes policials es van situar a la con uència del

passeig de Gràcia i Gran Via, en una zona sense cap

incident. Que els agents van desencotxar i, almenys, van

disparar trets des de les unitats E-40 i E-414, sense complir

els protocols establerts ni ordres prèvies. Un microsegon

després, Ester Quintana va quedar greument ferida com a

conseqüència de l'impacte d'un projectil policial.

Necessitaria 592 dies i múltiples intervencions quirúrgiques

per recuperar-se d'unes ferides ja irreparables i d'unes

seqüeles irreversibles. Insistim-hi: ahir, la scalia,

l'acusació particular i la defensa del sotsinspector i

l'escopeter imputats deien el mateix i tiraven per terra totes

les versions o cials, de Puig a Espadaler, hagudes i per

haver. 

Què resta per saber, doncs? El qui i el què. Escatir qui va fer-

ho –des de quina de les dues furgonetes policials un

escopeter va prémer el gallet– i exactament amb quina

escopeta i projectil –bala de goma o foam. Per la scalia i

l'acusació particular, resta provat que hauria estat

l'escopeter de la unitat E-40 amb una bala de goma, atenent

la lectura forense, mèdica i oftalmològica del tipus de

lesions provocades. Les defenses, en canvi, van carregar

https://twitter.com/higiniaroig
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Entremig, paradoxes de
poder, el discurs o cial va dir
sempre que no era una bala
de goma, però va ser la
mateixa o cialitat qui les va
acabar prohibint

duríssimament contra els agents de l'E-414 i ho atribueixen

a un projectil de foam, a la recerca del dubte i d'una

sentència absolutòria. Eloqüent nal del cas Quintana,

doncs: els agents de la Brimo discutint-se entre ells. I l'Ester

mirant-s'ho en directe a la sala de vistes, amb una fermesa

tan desbordant com l'astorada impotència col·lectiva de la

resta.

I malgrat tot, mai ningú ha arribat

tan lluny com Ester Quintana i mai

ha estat tan a prop de restablir la

veritat, que equival sempre a

rescabalar la justícia. El preu car,

gairebé quatre anys. Entremig,

paradoxes de poder, el discurs

o cial va dir sempre que no era

una bala de goma, però va ser la mateixa o cialitat qui les

va acabar prohibint. La victòria d'Ester, de la solidaritat i la

tenacitat, és indiscutible. Perquè dialècticament, només

aquest sol fet –que scalia, defenses i acusació sostinguin ja

el mateix– desmunta tota

l'estratègia desinformativa d'Interior, despulla les nou

versions o cials –consecutivament falses– que es van

arribar a donar i ens recorda el viacrucis polític i judicial

afegit, que ha hagut de viure Ester Quintana. Mentrestant,

la veritat nòmada també deixarà per escrit, autèntic fet

provat ahir, que la Generalitat de Catalunya és incapaç

d'esbrinar qui i què i de depurar responsabilitats. Insistim-

hi també: Interior no pot aclarir qui va disparar. 

El procés és el càstig, suggeria Kafka, i tot procediment
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Un funcionari públic en
l'exercici de les seves funcions
que, o bé està disposat a
acusar un altre company de la

judicial força les contradiccions. Ahir, un cop més, com de

propina vergonyant, van quedar acreditats els nombrosos

nyaps que acumula del cas. Trets ocultats, versions

impossibles, vídeos tallats, afers interns, informes mèdics,

errors monumentals en l'àmbit polític i la «enorme torpeza»

–segons l'advocada defensora, Olga Tubau– d'encarregar el

segon informe sobre el cas... al sotsinspector imputat. De

traca. «Una enorme torpeza», segons l'advocada defensora

del mateix sotsinspector. Va planar també la lesivitat de les

bales de goma, amb arguments peregrins de física quàntica i

tot: la defensa va adduir que podia ser un projectil

de foam perquè, en impactar, es deforma i canvia el seu

diàmetre i perímetre  ns assolir el d'una bala de goma. A

ranvespre, a la redacció de la Directa, en laboratori

improvisat vam fer la prova: i no, el projectil de foam no

assoleix la dimensió de la bala de goma. Més encara, en

l'ombra de la mala praxi també: a la Directa, fa anys, va

arribar la dada, bala perduda, que era pràctica habitual que

els escopeters de la Brimo carreguessin dins el furgó la

següent bala de goma. El judici deixa de tot i més, ns i tot

la reaparició sobtada, com a testimoni, d'un alt

comandament de la Guàrdia Urbana que, vés per on,

setmanes després dels fets va recordar haver guardat un

projectil de foam que va trobar a una cruïlla de distància del

lloc dels fets.

Qui va ser, què va ser. I, sobretot,

qui menteix. Perquè algú menteix,

és clar. Hemeroteca dura, en

l'aporia de la impunitat, el

desembre de 1995 la treballadora
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mateixa unitat per lliurar-se,
o bé es disposa a acceptar que
un company sigui condemnat
pel que no va cometre

sexual Rita Margaret va ser violada

sexualment, a la comissaria

d'Indautxu a Bilbao, per un agent

de la policia espanyola. Cap dels

20 agents que estava de servei

aquella nit va voler dir res: ningú recordava, ningú en sabia

res. La sentència, demolidora i duríssima, reblava el clau

contra uns agents instal·lats «en obsoletes idees

corporatives i falsa companyonia davant un gravíssim

delicte». A col·lació aquella sentència, retrospectiva i mirall,

perquè el cas Quintana acredita brutalment que avui, en

el sí de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra, algú

menteix obertament. 

Perquè resta acreditat que menteix un agent en actiu, és a

dir, un funcionari públic en l'exercici de les seves funcions

que, o bé està disposat a acusar un altre company de la

mateixa unitat per lliurar-se, o bé es disposa a acceptar que

un company sigui condemnat pel que no va cometre. Ningú

vol ser l'escopeter que va ferir Ester Quintana. O tal vegada,

angles cecs i dubte permanent, tot plegat revesteix una

estratègia de defensa –dilació, confusió, ocultació,

obstrucció– cap a la impunitat i d'assumir que es

condemnarà l'exèrcit però no es perdrà cap soldat. Sigui

quina sigui de les tres, molt mala peça al teler de la

impunitat. 

A l'espera de la sentència de nitiva, queda una altra que ja

no cal que sigui escrita. Ja està redactada. I és inapel·lable.

Avui, ara, aquí, l'arquitectura institucional, els sistemes de

control intern o l'estructura policial de la Generalitat són
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incapaces d'aclarir qui i què va ferir Ester Quintana. Tampoc

poden resoldre qui, en nòmina, menteix. I aquí seguim,

sense resposta encara. Un altre dels trets de nitoris de la

impunitat: quedar-se sense resposta. 
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Entrevista a Montserrat Ribas, doctora en lingüística i especialista en l’anàlisi crítica 

del discurs (26/04/2016) 

Personalment quin és el teu posicionament sobre el tractament de gènere a la 

llengua catalana? 

Montserrat Ribas: [...] La meva perspectiva és sempre més discursiva, perquè la 

perspectiva lingüística... quedem molt reduïdes a com es visibilitza el femení a la llengua, 

no? És a dir, la presència o no presència de la marca femenina, de les dones, és a dir, 

com es visibilitza el femení. Clar, llavors és veure si s’ha utilitzar el masculí genèric o no, 

si no s’ha d’utilitzar doncs què fem, si anem als noms col·lectius, als abstractes com 

professorat o gent o persones,  com a col·lectiu. Clar ens anem cap a aquestes estratègies 

lingüístiques per procurar que es visibilitzi el femení. O, per exemple, a la bibliografia 

esmentar doncs el nom, és a dir, si és J. Collins si és Joana o John, no? Vull dir que si tu 

poses Joana Collins doncs ja veus que és una noia o una dona. Això, jo sempre recomano 

que es faci perquè si no per defecte sempre tothom diu “aquest senyor”, “aquest 

autor”... doncs digues “aquesta autora”, no? I ja has visibilitat que és Joana Collins. Però 

això, clar, és perspectiva lingüística. La perspectiva discursiva és a veure, apareixem com 

a protagonistes, les dones, del que sigui? Si estem parlant de cinema o estem parlant de 

política, apareixen les dones? Si apareixen quins rols tenen en el discurs, quines accions 

fan? I com apareixen? Què fan? Per tant, si la perspectiva no és estrictament lingüística, 

sinó que és discursiva tu tens molt més camp per analitzar. [...]  

Estàs d’acord en què la CUP utilitzi el femení genèric, el desdoblament...? 

Absolutament. Absolutament perquè, a veure, la CUP ho fa a més a més com activisme 

social. És a dir, amb la llengua fem coses, allò de “dir és fer”. Per tant, parlar és una acció 

social, si tu parles en femení genèric estàs provocant que la gent s’ho plantegi, no? Per 

què m’estan parlant en femení genèric quan sempre s’ha parlat en masculí genèric? I 

sobretot els homes, que se senten molt molt incòmodes quan els parlen en femení 

genèric. Clar, això és activisme social, fet des de la llengua. Em sembla a mi fantàstic i 

que incorporin l’activisme lingüístic com a activisme social a mi em sembla que ja és 

hora, eh? Ja és hora, perquè semblava que la llengua, doncs, fos alguna cosa a part, 

alguna cosa abstracta que servia per comunicar-nos però que no tenia una acció directa, 

una relació amb l’acció social. I la CUP diu “no, la llengua és acció social”. La llengua i 



qualsevol altre gest. Tu mires la llengua, però la CUP, per exemple, els homes es fan 

petons a la boca: activisme social. La gent queda xocada i diu “què estan fent aquests?”, 

s’estan plantejant un tipus de relacions home-dona, home-home, dona-dona, i això no 

implica res més que una camaraderia. Però això es pot expressar de moltes maneres. 

Llavors, creus que la base és la de voler fer activisme social? 

Sí, activisme social, activisme polític. 

Per tant, no es basen en qüestions lingüístiques? 

Clar, però és que la lingüística és acció social, per això t’ho deia perquè no podem 

separar la llengua de l’acció. Per mi la llengua, o sigui, quan diem “dir és fer”, la famosa 

frase d’Austin, t’està dient “quan parlem estem fent coses”. Si nosaltres parlem 

socialment, perquè clar la CUP en principi està fent activisme polític, vull dir és un grup 

que es dedica a la política, per tant, el que fa la CUP ho hem d’entendre des de la 

perspectiva d’accions polítiques, político-socials, a mi m’agrada més parlar d’accions 

socials. Quan la CUP està utilitzant la llengua l’està utilitzant com a acció política, 

aleshores l’has d’entendre en aquest context, no pots parlar de la llengua en abstracte. 

Això només ho fan els que es dediquen a la lingüística formal i jo no ho he entès mai això 

que puguin analitzar frases com “El Pere compra peres al mercat de la Boqueria”, i això 

al marge del fet de comprar peres al mercat de la Boqueria. Vull dir que, a veure, les 

frases en abstracte només existeixen pels que analitzen la llengua en abstracte perquè 

els altres quan parlem fem coses.  

Per tant, estàs en contra d’alguns comentaris que diuen alguns lingüistes en contra 

d’aquest moviment? 

Carme Junyent. 

Sí, del gènere marcat i no marcat... 

Absolutament, absolutament perquè, a veure, a mi em resulta molt... em fa molta gràcia 

quan la Carme Junyent diu “jo sóc director” o “sóc president” quan presideix una taula, 

“jo sóc president” perquè aquest títol és independent del gènere, o sigui, de la persona 

sigui home o sigui dona que està ocupant això perquè és la presidència, no? És president, 

no cal dir presidència. Diem president i ja està, no? La llengua funciona així. La llengua 



funciona així perquè l’hem fet funcionar així. És a dir, la llengua l’hem construït els 

parlants, no? No és una cosa que ve així, del cel, no? Vull dir que la llengua la construïm 

els parlants. Evidentment, que si la societat és una societat androcèntrica i masclista, la 

llengua ho és. Vull dir, partim d’unes societats patriarcals, androcèntriques i masclistes 

que tenen uns efectes sobre els comportaments humans i la llengua és l’expressió d’un 

comportament humà. De la mateixa manera que les dones no podien votar, que els ha 

costat molt tenir dret a vot o tenir una igualtat salarial que encara no existeix això... De 

la mateixa manera que es veu socialment normal que les dones no cobrin el mateix que 

els homes, doncs, a aquest grup els hi sembla normal que la llengua utilitzi el masculí 

genèric. Estan reproduint uns patrons, uns esquemes de societats patriarcals i 

androcèntriques. Però com que jo crec que podem transformar el món i que tenim eines 

per transformar el món, i la llengua n’és una, si transformem la llengua jo crec que 

podem ajudar, no dic que transformant la llengua transformem el món, però sí que 

podem plantejar, obrir interrogants i crear consciència de problema de gènere, que 

evidentment existeix. No existeix perquè la llengua el crea, no no, la llengua n’és una 

expressió, d’això. De la mateixa manera que les empreses no paguen el mateix als homes 

que a les dones, de la mateixa manera que en un departament de la universitat on 

predominen les dones resulta que els càrrecs els tenen els homes i això es veu com a 

molt normal, ningú s’ho qüestiona, doncs clar, de la mateixa manera diuen “Oh és que 

la llengua...”, “La gramàtica és la gramàtica, i no comencem a problematitzar la 

gramàtica que això és..., en fi, voler crear problemes on no n’hi ha”. Mentida, vull dir, 

aquesta gramàtica és una gramàtica construïda per una activitat lingüística que està 

representant una mentalitat. Si tu introdueixes elements que posin en qüestió la 

gramàtica, estàs qüestionant més coses. Estàs qüestionant, doncs, que les dones s’han 

de visibilitzar a la llengua igual que s’han de visibilitzar a la societat. Si ha de tenir una 

igualtat de possibilitats d’aparèixer igual que a la societat doncs possibilitats de cobrar 

el mateix, fer el mateix, etc. Per tant, jo no separo la llengua com si fos allò... (gesticula). 

Creus que és factible dur a terme un llenguatge de desdoblament, per exemple, o de 

femení genèric tenint en compte que no el tenim interioritzat?  

I tant. Jo crec que no el tenim interioritzat les persones que hem estat educades en 

masculí genèric i, per tant, no l’hem interioritzat i bueno ens hem d’acostumar a utilitzar 



el desdoblament. Però jo sempre ho explico a classe, no sé si a la vostra classe ho vaig 

explicar, que jo tinc un nebot que ara té onze anys, però que quan en tenia sis, o sigui el 

primer any d’educació infantil estava a casa i diu: “els nens i les nenes de la meva 

classe...”. I la seva mare, que a més a més és lingüista la seva mare, li diu “no cal que 

diguis ‘nens i nenes’ si dius ‘nens’ ja sabem que són nens i nenes”. I ell es va quedar 

parat i va dir “ah... no, si dius ‘nens’ són nens, i si dius ‘nens i nenes’ són nens i nenes”. 

I clar, jo li vaig dir a la seva mare “és que a classe els hi deuen dir nens i nenes, no?” i dic 

“i què diu la teva mestra?” i diu “nens i nenes”. Llavors a aquest nen li era normal dir 

nens i nenes perquè, bueno, vull dir que ja era normal això, llavors la seva mare no té 

perquè fer-lo entrar en la seva normalitat, que és de dir nens i ja són nens i nenes. Clar, 

pensem que les nostres normalitats, perquè nosaltres no desdoblem, doncs “oh és que 

si això és la comoditat, això no tenim per què fer una llengua, doncs, carregosa, artificial 

desdoblant”. Per a aquell nen no ho era d’artificial dir “nens i nenes”. I després el fem 

entrar a la nostra normalitat, li fem dir “nens” i ja està. I ara ja parla en masculí genèric, 

el meu nebot. Ha perdut allò que als sis anys era normalíssim i no tenia cap problema. 

Crec que ens equivoquem quan diem que la llengua no accepta aquelles coses tan 

estranyes de desdoblar i que és carregar la llengua...! No, la llengua la parlem... La 

llengua és dels parlants. I quan aprenem a parlar doncs no ens sembla molt carregós fer 

nens i nenes i desdoblar.  

Clar, potser no és carregós però deu costar de dur a terme, perquè a vegades hi ha 

moltes incoherències, sobretot a la CUP, per exemple a vegades fan servir el 

desdoblament i al mateix discurs a vegades el femení genèric... O, per exemple, l’Anna 

Gabriel va utilitzar el femení genèric per parlar d’aquells que estaven en contra de la 

investidura d’Artur Mas, com ella, i el masculí genèric per parlar d’aquells que hi 

estaven a favor. Llavors, creus que això responia a una estratègia o que no se’n va 

adonar perquè no ho té interioritzat?  

Respondria una estratègia si ho veiéssim de forma recorrent. Si quan parla dels altres, 

perquè sempre hi ha “nosaltres” i “els altres”, sobretot en política encara més, aleshores 

si quan parla dels altres fa servir el masculí genèric, d’alguna manera assignant-nos una 

ideologia més patriarcal i més androcèntrica, i quan parlem nosaltres fem servir el 

femení genèric perquè sempre ho ha reivindicat la CUP, sobretot el David Fernàndez 



deia: “nosaltres venim del feminisme”. “Venim...” bueno, de les lluites anarquistes, 

feministes... Però entre els grups que ells assumien com a antecedents històrics hi ha el 

feminisme, val? I aleshores, per tant, hauries de veure si és estratègia si això és 

recurrent. Si només apareix una vegada no podem dir que sigui estratègia, no sabem 

què ha passat, però bueno ha parlat en masculí genèric quan eren els altres i nosaltres 

en femení.  

Moltes gràcies per respondre.  

  



Entrevista a Maria Rovira, regidora de l’ajuntament de Barcelona, número 2 de la 

CUP de Barcelona (10/05/2016) 

Personalment, quin és el teu posicionament sobre el tractament de gènere de la 

llengua catalana?  

Maria Rovira: Quin és el posicionament del tractament de gènere...  

Sí. Què et sembla que fem servir el masculí genèric...? 

Clar, vull dir, en primer lloc, jo crec que és un error que estigui considerat el masculí 

genèric com la manera de referir-se a totes les persones, entenent que això és fruit del 

desenvolupament de la llengua des d’una òptica patriarcal i des de l’òptica de que 

l’home [sic], home entès com aquella persona de gènere masculí, doncs és qui 

representa la totalitat de les persones. I de fet ha estat una manera, mitjançant el 

llenguatge, d’invisibilitzar les dones. Per tant, jo entenc que en la mesura del possible 

s’ha d’utilitzar paraules neutres i si no s’ha d’utilitzar doncs el femení genèric, però per 

una qüestió d’una banda ideològica, de remoure consciències, i de l’altra per visibilitzar 

les que hem estat sempre invisibles al referir-se al conjunt de persones. 

Aquest posicionament és compartit per tot el partit? 

Sí, de fet és un debat que està latent, que sobretot fa, doncs, 10 anys quan el moviment 

de l’esquerra independentista fa un pas ferm cap a avançar cap al feminisme i a 

entendre el feminisme com una lluita que ha d’estar d’igual a igual amb els altres eixos, 

doncs sí que és una cosa que s’ha anat debatent i, de fet, doncs la majoria de portaveus 

i la majoria de persones que tenen una rellevància a nivell extern però també dins de 

l’organització doncs els documents s’intenten fer amb neutre o si no utilitzant el femení.  

Hi ha algú que us assessori en aquest tema?  

No, sí que és veritat que tenim entre nosaltres companyes que han estudiat això i 

aleshores que ens poden ajudar, però no hi ha dins de Comunicació, per exemple, no hi 

ha una persona que sempre estigui a l’aguait d’això. Fa altres coses i a banda doncs 

també fa això. I de fet és una formació que queda pendent, pel que fa a tota la gent que 

porta Comunicació sobretot, perquè és quan es visibilitza més. Jo entenc que és una cosa 



que s’ha de fer de cara enfora però també de cara endins, no? I clar, és una pràctica que 

no només és teòrica, sinó que l’hem de practicar totes.  

O sigui, no teniu una directriu a seguir? 

Sí que és veritat que hi ha organitzacions feministes... O sigui, tenim una directriu a 

seguir en tant que hi ha organitzacions feministes que formen part del teixit de 

l’esquerra independentista que han elaborat llibres d’estil de com desenvolupar això. 

Per exemple, la Justa Revolta, que és una organització de Sabadell, una organització 

feminista, doncs sí que fa temps va elaborar un llibre d’estil sobre com parlar i quin 

llenguatge utilitzar per tal que tothom i totes les dones ens sentim incloses a l’hora de... 

quan fas discursos... i de com arribar... 

Llavors us baseu en aquests llibres d’estil? 

Sí, llavors les organitzacions feministes sobretot són les que treballen això i nosaltres 

doncs fem propi això i intentem utilitzar-ho en la majoria del possible.  

A què diries que es deu que a vegades l’ús d’aquest llenguatge no sigui constant? O 

sigui, a vegades s’utilitza el femení genèric, a vegades el desdoblament... Creus que és 

difícil mantenir-lo? 

Clar, jo crec que d’una banda, és una cosa com molt recent, no? Que no fa molts anys 

que s’està utilitzant el femení genèric o el desdoblament, a mi el desdoblament és una 

cosa que des de les organitzacions feministes hem parlat i no compartim i de fet des de 

la llengua tampoc es comparteix perquè a part es fa molt més farragós tot... Però sí que 

crec que és per manca de centrar el debat i de fer un debat real sobre la importància del 

llenguatge a l’hora de construir pensaments i de com ens afecta l’ús del llenguatge, per 

tal de generar un altre tipus de consciència. No hi hem posat prou èmfasi, però bé jo 

confio que el moviment feminista, com que és molt potent, doncs que acabarà fent que 

això estigui dins de l’agenda de qualsevol organització política.  

Relacionat amb això, he mirat alguns tuits, perquè també els analitzo, i n’he trobat un 

que vas fer que deia: “Manifestació de la BRIMO avui contra les companyes de Gràcia. 

Som i serem classe treballadora. Malgrat ells”. Per què vas utilitzar el femení genèric 

amb “les companyes” i “ells” no? 



Sí, perquè bàsicament la BRIMO acostumen a ser homes. És un cos molt masculí i, de 

fet, des del seu aspecte físic s’exalten tots aquells trets de masculinitat o que s’han 

desenvolupat com a masculins: la força, la duresa, l’agressivitat... I les companyes, doncs 

jo sempre considero que parlo de persones, que són companyes, no? I, per tant, doncs 

sempre em sortirà en femení. Però sí que la BRIMO i els mossos d’Esquadra, sobretot 

els que fan funcions més agressives, les funcions d’antiavalots, sí que són bàsicament 

homes. I en aquest sentit sí que crec que s’ha de remarcar això també, que és una 

exaltació al final d’aquelles coses que s’han considerat que havia de ser un home.  

Què en penses d’aquest debat o del que diuen els lingüistes que hi estan en contra? 

Per exemple, que diuen que el sexe i el gènere són coses diferents. 

Clar, jo crec que ells potser ho analitzen des d’una perspectiva molt científica o des d’una 

perspectiva on no fan la relació amb el que és entendre que estem vivint en una societat 

patriarcal i la importància del llenguatge per tal de també trencar aquest patriarcat i per 

construir un imaginari diferent i, per tant, nosaltres això també ho fem com a militància 

política. Jo entenc que un lingüista no tingui aquesta inquietud, tanmateix crec que 

també haurien de fer una crítica en aquest sentit perquè per què el llenguatge només 

ha d’incloure els homes quan parlem pel conjunt de les persones, no? I en aquest sentit, 

jo crec que sí que cal fer una reflexió, però cal lligar-ho a l’anàlisi del patriarcat i de com 

s’ha construït la societat en què ens trobem ara, que s’han posat al centre els homes i 

les dones hem sigut invisibilitzades. I, de fet, la majoria de problemes que tenim és 

aquest: el no reconeixement de les dones com un subjecte polític vàlid o com un 

subjecte independent de l’home. Sempre ha anat com a remolc. I, per tant, jo crec que 

que ells tinguin aquest punt de vista... Jo espero que també hi hagin lingüistes doncs que 

posin sobre la taula l’altra perspectiva i a l’entendre que les coses no s’analitzen de 

manera separada, sinó que el llenguatge també és fruit d’una perspectiva històrica i 

d’una perspectiva política al mateix temps. 

Per tant, creus que si canviem la llengua podem canviar la societat? 

Jo crec que sí. I des d’un punt de vista neurolingüístic i des d’un punt de vista psicològic, 

per tal de generar noves hegemonies en el pensament, o sigui, al final el llenguatge és 

el que ens articula com a persones. Si una cosa no existeix tu no li pots posar paraula, 



no? I, per tant, quan tu estàs invisibilitzant les dones al final el que estàs fent és que tu 

no li puguis posar paraula a allò i, per tant, és molt més difícil que després... no, és molt 

més difícil no, és impossible que després creguis que existeix. Per tant, tota aquesta sèrie 

de conseqüències que té el fet d’invisbilitzar una cosa fa que sigui impossible que la gent 

pensi en allò. I, per tant, canviant, visibilitzant al final allò, sí que fas possible que entri 

dins de l’imaginari col·lectiu i per tant puguis combatre, doncs, moltes coses que passen 

a la nostra societat relacionat amb la discriminació de gènere i en el masclisme latent. 

Moltes gràcies per respondre.  

 

 

 

 

 


