
Grup de treball d'autodeterminació i territorialitat
Guió per debatre

Com vam decidir el passat 9/02/2013 a la segona reunió del grup d'autodeterminació i territorialitat, us 
passem aquest guió de debat que us demanem que debateu a les vostres assemblees locals i territorials i 
que aporteu les conclusions per a la tercera reunió del grup de treball.  Aquest document també el 
discutiran i enviaran propostes la resta d'organitzacions de l'esquerra independentista que participen al 
grup de treball i territoris del país on no hi ha CUP.

L'objectiu del debat és decidir quines accions impulsem des de la CUP un cop aprovada la declaració 
de sobirania per garantir que s'avança en el procés d'alliberament nacional dels Països Catalans en els 
termes que expressava la Declaració de Sobirania que va presentar la CUP al Parlament.

Us demanem que envieu les conclusions com a tard el divendres 22 de març, ja que l'endemà es farà la 
reunió.

Adreça on enviar el resultat del debat: autodeterminacio@cup.cat 

PUNTS A DEBATRE

1.Com treballem la “declaració de sobirania“  en base als nostres 4 eixos?

Us demanem que feu propostes per avançar a partir d'aquestes preguntes:

a) Territorialitat, com incloem els Països Catalans en el procés? Com incloem agents d'arreu 
dels Països Catalans en els diferents òrgans (parlamentaris o no) que es puguin crear i/o puguem 
influir-hi durant el procés creat a la CAC? Com visualitzem el país sencer més enllà de la 
institucionalitat?

b) Com podríem, des d’un procés iniciat a la CAC, incloure a la resta del territori a l’exercici 
del dret a l’autodeterminació? 

c) Com, amb qui i amb quins mecanismes treballem les estructures de mobilització i 
desobediència arreu del territori? En quins moments s’hauran de fer servir? Que volen dir i que 
són els “ instruments de desobediència i mobilització”?

d) Quin paper en la mobilització i en la desobediència ha de tenir organismes com la ANC? O la 
AMI? o altres? Què els emplacem a fer? Com hi treballem?

f) Quins canals de comunicació i socialització tenim per tal de difondre la nostra pròpia 
proposta de sobirania? 

d) En aquest àmbit de la mobilització/ pressió popular, hi ha una proposta (Veure document  
adjunt) de fer una concentració/manifestació a plaça Sant Jaume.Què en penseu? Caldria 
veure’n la seva viabilitat, el moment clau per fer-la, quins objectius ens plantegem per fer-la, 
quins han de ser els missatges claus i els lemes. L’hem de fer sols o amb més agents? 
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e) Proposta del Vallès Oriental: què en penseu de les diverses opcions que plantegen?

2. La “Construcció nacional”

El grup de treball d'autodeterminació i territorialitat ha decidit elaborar un document on defineixi la 
proposta de construcció nacional de la CUP en concret i de l'esquerra independentista en general, ja que 
al  grup  també  hi  participen  les  organitzacions  de  l'esquerra  independentista  i  representants  dels 
territoris del país on no hi ha CUP. Aquest document ha de definir un full de ruta des d'una òptica 
socialista per avançar cap a la independència dels Països Catalans.

El calendari de treball del grup de treball per preparar aquest document és el següent:

• Procés debat: març – juny 
• a partir d'un guió de debat
• assemblees obertes locals i territorials
• reunions amb organitzacions més enllà de l'EI

• Portar el debat a:
• trobada de casals: abril
• trobada d'unitat popular: juny

• Recull de posicionaments, redacció: juliol – agost

• Validació: setembre – octubre per part de les organitzacions que hagin participat a l'elaboració. 
La CUP ho validarà a l'Assemblea Nacional de la tardor.

• Presentació pública: novembre desembre
• acte nacional
• presentacions locals i territorials

Per tal de començar a elaborar aquest document, us demanem que us posicioneu sobre els següents 
temes:

a) Què entenem per construcció nacional? Quina és la situació actual? Què ens manca?

b) Què o quins àmbits són prioritaris per treballar? (Comunicatiu, sindical, cultural, llengua....)

c) Com comencem a construir l'Assemblea de Regidors dels Països Catalans? 

d) Amb quins actors iniciem contactes per tal de parlar de “construcció nacional”? Quins són els 
nostres aliats naturals en la construcció nacional dels Països Catalans?



3.Temes concrets vinculats al procés de “transició nacional” iniciat al Parlament de Catalunya a 
instàncies de CIU i ERC.

Davant del context polític que vivim, hi ha alguns aspectes que no podem esperar a tenir acabat el 
debat per decidir com ens hi posicionem. Per això us demanem quina és la vostra opinió sobre aquests 
temes. A partir del resultat del vostre debat, el grup de treball elaborarà un document perquè sigui 
aprovat en Consell Polític.

Els punts a debatre:

-Com responem a possibles institucions com: Taula de Sobirania/Consell Nacional de Transició, 
Consell de Savis? Hi hem de participar? Per què si? Per què no? Si hi participem, com ho fem? 
amb quins discurs? 

-Hem de participar de forma activa a la modificació de la llei de consultes? Quins elements són 
claus a considerar en aquest àmbit? Quins són els mínims i els màxims que ens plantegem per 
aquesta llei?

-Més enllà d’aquests “organismes oficials” quins altres òrgans/institucions/actors, podríem 
proposar com a claus perquè el procés tirés endavant i la nostra visió fos escoltada?

Annexos

1. Vies de convocatòria del referèndum d’autoderminació, possibilitats d’èxit i possibilitats de 
convocar-lo a tots els Països Catalans

2. Proposta de l'assemblea local de l'Alt Ter
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