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CUP - Poble Actiu 

 

 

IDEARI ASSEMBLEA LOCAL 

 

Els participants de l’assemblea local accepten que les propostes i debats no poden 

contradir els següents principis: 

 

• Defensa de la feina política popular per a la construcció d’alternatives econòmiques al 

sistema capitalista, que garanteixin el repartiment just de la riquesa i del treball.  

• Defensa d’una esquerra radical i de ruptura amb les propostes d’esquerres dels partits 

tradicionals. 

• Defensa del dret del poble català a decidir la seva independència respecte de l’Estat 

Espanyol, com a persones de territoris amb llengua, història i cultura comunes 

sotmesos a un Estat opressor. 

•    Respecte per tothom quant a l’ús de qualsevol llengua, sempre considerant que per 

supervivència de l’autòctona, cal fomentar l’ús social del català. 

•    Defensa dels drets dels treballadors.  

• Defensa dels col·lectius de persones treballadores precàries i/o que contribueixen al 

comerç de proximitat i a l’economia tradicional: treballadors, petits comerciants, 

pagesos, artistes, etc. 

•    Defensa dels drets dels col·lectius en risc d’exclusió social: aturats de tot tipus, dones 

maltractades, immigrants, persones amb discapacitat, persones amb addiccions, gent 

gran, etc. 

• Defensa dels drets socials bàsics: sanitat, educació, habitatge, treball, protecció social. 

•    Defensa de l’educació com a prioritat de qualsevol poble per tal de garantir la 

convivència, el coneixement i la cohesió social. 

•    Defensa de la diversitat cultural com a riquesa lingüística, educativa i social. 

•    Defensa de la igualtat de drets entre totes les persones d’un territori independentment 

del seu lloc d’origen. 

• Defensa de la solidaritat internacional amb col·lectius de refugiats i exiliats, així com 

amb pobles oprimits i nacions sense estat. 



•    Defensa dels principis bàsics d’igualtat de gènere: igualtat d’oportunitats, dret a 

l’avortament segur, lliure i gratuït, visibilitat de la dona, coeducació, conciliació de les 

vides familiar i pública, discriminació positiva. 

•    Defensa del dret de tothom a qualsevol opció sexual. 

• Defensa del medi ambient i de sistemes energètics, de gestió de residus, etc. 

sostenibles. 

• Defensa del territori i rebuig a les agressions que augmentin la contaminació i/o 

malmetin el paisatge i altres trets identificatius com a comarca penedesenca. 

• Defensa de la cultura, l'esport, el teixit associatiu, etc. com a base de la participació i 

l’apoderament popular entre altres valors.  

• Defensa del principi bàsic de democràcia directa com a dret fonamental de qualsevol 

persona a decidir allò que li afecta. 

• Defensa de la llibertat d’expressió. 

 


