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VALORACIÓ DE LA CUP DE MARTORELL 

Valoració dels 4 anys de legislatura 

-Campanyes i lluita al carrer: presentació d'escrits i mocions al ple 

Hem donat suport al procés d'alliberament nacional del poble palestí i kurd, hem 

col·laborat amb campanyes contra transgènics, contra agressions i assassinats feixistes 

(cas Palomino), per la regulació horts urbans, per l'obertura patis de les escoles, etc. 

Hem denunciat el cas dels expulsats a la UAB, hem donat suport a l'Amadeu Casellas, 

al Karim de Vilanova i al Franki de Terrassa. Hem treballat conjuntament amb altres 

organitzacions de la comarca per a dur a terme la campanya de suport a la vaga 29 S, 

contra la Directiva de les 65 hores; hem defensat l'avortament lliure i gratuït, i hem fet 

campanya per un correcte funcionament de la RENFE, contra el 4t cinturó i contra el 

decret del burka i el niqab; sempre sense oblidar el suport al dret de 

l'autodeterminació dels pobles. 

La Candidatura d’Unitat Popular de Martorell ha denunciat les polítiques urbanístiques 

de l’ajuntament i de la Generalitat concretades en una Area Residencial Estratègica tot 

just en el moment de la crisi hipotecària i financera, així com del model de creixement 

desorbitat per mitjà del totxo que han patit les viles i ciutats arreu dels Països Catalans. 

Les CUP han denunciat l’actuació deslleial del INCASOL interposat un contenciós 

administratiu contra les ARE. La realitat, però, ha suposat una parada de la majoria 

d’aquestes àrees, excepte Martorell, degut a la “història d’amor” entre els convergents 

i el ciment. 

La participació de la CUP al ple, i cal tornar a dir en el mínim espai temporal 

de participació possible (4 minuts passada la mitjanit la majoria de dies), ha 

assenyalat temes com el sou desorbitat de regidors i regidores, la privatització 

de l’aigua, la tarifa de la piscina, la gestió i ús de l’espai i dels equipaments 

públics… 
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També hem estat al carrer defensant els drets nacionals i socials del nostre poble. Els 

atacs del tribunal constitucional o la ferma defensa del dret a l’autodeterminació als 

Països Catalans; també hem denunciat les directives europees de les 65 hores i la 

directiva de retorn de les persones migrades, així com una reforma laboral que com 

sempre recau en la classe treballadora. 

-Dinàmica assembleària 

Ja fa una colla d’anys que un grup de persones militants de l’esquerra independentista 

vam decidir apostar estratègicament pel projecte de la CUP com a resultat del procés 

d’anàlisi i de presa de consciència de la nostra realitat més propera, del nostre poble, 

de Martorell. La CUP és l’eina de lluita, que defensa i exerceix l’autoorganització 

ciutadana i de base com a espai on es donen condicions d’incidència real de 

transformació i canvi social. 

Durant aquests anys, l’assemblea de la CUP s’ha enriquit i crescut amb les aportacions 

de moltes persones, alhora que s’ha implicat en la defensa del model de poble en què 

creiem, així com d'uns Països Catalans independents, socialistes, ecològicament 

sostenibles, territorialment equilibrats i deslligats de les formes de dominació 

patriarcals. De la mateixa manera, la gent que integra l'assemblea de la CUP de 

Martorell són persones conscients de quina és la seva realitat social més propera i, 

amb això, implicades en el teixit associatiu del poble.  

Al llarg dels darrers 4 anys hi ha hagut canvis dins de l'assemblea, a causa de baixes i 

noves incorporacions que han fet que la dinàmica assembleària hagi anat canviant, 

acompanyada de moments difícils i d'altres de no tant difícils. Malgrat això, mai no s'ha 

deixat d'apostar per aquest projecte, el qual s'ha considerat com una eina útil per tal 

de poder assolir els nostres objectius com a assemblea. Amb tot, no hem deixat 

d'acceptar les nostres limitacions ni de fer autocrítica en aquest sentit. 
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-Relació amb el moviment 

Al llarg d'aquests quatre anys (concretament durant els primers anys de la legislatura) 

l'assemblea de la CUP de Martorell va treballar de manera coordinada amb els 

col·lectius del Montserratí, feina que es va concretar en la creació de la Coordinadora 

de l'Esquerra Independentista del Montserratí (CEIM). A grans trets, la feina que es va 

dur a terme va consistir en la celebració de les calçotades populars del Montserratí, la 

coordinació i celebració conjunta dels actes emmarcats en la diada nacional de l'11 de 

setembre, i la campanya contra el toro del Bruc i la simbologia feixista que suposa; així 

com la col·laboració en la campanya Salvem Montserrat, la difusió del projecte de les 

CUP, i la campanya contra les ARE conjuntament amb altres poblacions de la zona. 

Més recentment s'ha potenciat un nou àmbit de coordinació de l'Esquerra 

Independentista a nivell comarcal, per via del treball conjunt amb altres organitzacions 

del moviment de la resta de municipis del Baix Llobregat.  

Més enllà de la comarca, i en l'àmbit estrictament de l'assemblea de la CUP, hem 

treballat dins l'assemblea territorial en la qual s'inscriu el nucli local de Martorell (Baix 

Llobregat-Barcelonès-Barcelonès nord); i a nivell nacional hem assistit als Consells 

Polítics i a les assemblees Nacionals, tant ordinàries com extraordinàries. 

 

Valoració de les eleccions 

L’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular de Martorell volem agrair a les 402 

persones que van donar el seu suport en forma de vot el passat diumenge 22 de maig. 

L’objectiu de la campanya era entrar a l’Ajuntament, però ens ha faltat poc per a 

aconseguir la representació a la institució per a portar-hi la veu d’un projecte polític 

des dels moviments socials i en defensa dels interessos de les treballadores. 
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Aquesta campanya ha estat autogestionada i portada endavant amb suport popular. 

Hem intentat arribar a tots els barris, i som conscients que les eines d’un projecte de 

base tenen límits. 

Ens hem mantingut respecte de les eleccions de 2007, i no volem deixar de banda el 

context que s’ha obert arran de l’entrada de 100 regidores al Principat, esdevenint la 

CUP la 6a força política. 

Ara tenim pel davant 4 anys durs, i l’Assemblea de la CUP continuarem amb més ganes 

de treballar que mai per a visibilitzar el projecte d’unitat popular, al costat del teixit 

associatiu i construint un Martorell més just i solidari. 


