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1. Introducció
La situació política a les quatre províncies del Principat de Catalunya sota domina-
ció espanyola ha arribat a un punt de no retorn. Les classes populars catalanes 
hem dit prou a l’explotació que la classe dominant catalana i l’Estat espanyol ens 
tenen sotmeses. El seu poder, riquesa i dominació i la nostra pobresa i menyspreu 
com a nació és fruït de la submissió forçosa a la qual hem estat supeditats. Ara, 
però, existeix una majoria de catalans i catalanes que creu fermament que la 
independència és l’únic camí per construir una societat justa, democràtica i lliure. 
És per això, que als Països Catalans, la lluita de classes pren forma de lluita 

d’alliberament nacional.

Les Assemblees de joves per la Unitat Popular editem aquesta publicació amb un 
seguit de propostes per omplir de contingut social i transformador la República de 
Catalunya i de l’Aran. Serà durant el procés constituent quan podrem debatre i 
construir un país el més a l’esquerra possible, que doni resposta als problemes 
actuals de les classes populars, allunyant-nos del model capitalista i patriarcal. 
Hem de fer d’aquest procés independentista una veritable revolució democràtica.
Si els catalans i les catalanes, els partits i les organitzacions d’esquerres, els 
col·lectius, les entitats i el conjunt de moviments socials del nostre país se sumen 
al procés constituent i en són partícips, podrem aconseguir allò que ni a curt, mitjà 
ni a llarg termini és possible a l’Estat espanyol: guanyar l’hegemonia d’esquerres
per poder abastar un futur sense desigualtats ni injustícies, i així avançar cap al 

model socioeconòmic socialista.

La independència del Principat serà un revulsiu per avançar cap a la unificació 
política dels Països Catalans. Cal que la nova República Catalana i de l’Aran doni
suport a les iniciatives pel dret a decidir d’arreu de la nació. Així, la constitució de
la República haurà de contemplar l’adhesió de o federació amb la resta de territori 

si així ho determinen.

A més a més, trencar amb l’Estat espanyol suposarà donar un impuls als proces-
sos d’alliberament nacional dels altres pobles sotmesos al règim. Podem ser una 
finestra d’oportunitat pel sud d'Europa i per començar a construir una alternativa a 

la Unió Europea.

Pretenem que aquest treball de «100 raons per la revolució independen-
tista» ajudi al debat col·lectiu a l’hora de construir una República des baix 

i pels de baix.

“L’acció sense nom, sense una identitat i 
un fi associat, és un despropòsit.”

 Hannah Arendt. 



Nació, cultura i diversitat
CONSTRUCCIÓ NACIONAL
UNA REPÚBLICA PER....

1.  Per avançar en la unificació política dels Països 
 Catalans, la nació catalana, conformada pels 
 territoris de la Catalunya Nord sota dominació 
 francesa, Andorra, la Franja de Ponent, Catalunya, 
 les illes balears i pitiüses i el País Valencià. 
 L’objectiu final és la constitució de la República 
 Socialista i Federativa del Països Catalans.

LLENGUA
UNA REPÚBLICA PER....

2.  Perquè la llengua pròpia, el català, i també 
 l’aranès, esdevinguin les úniques llengües 
 oficials, tot respectant i valorant les altres llengües 
 que es parlen al nostre país.

3.  Perquè el català sigui la llengua de cohesió entre 
 la població. Hem de posar fi a l’actual suposat 
 bilingüisme amb el castellà, que no és res més 
 que una subordinació d’una llengua a l’altra i el 
 conseqüent procés de substitució lingüística.

4.  Per poder veure pel·lícules en català al cinema i 
 poder comprar productes etiquetats en català. 
 Volem viure plenament en la nostra llengua.

“Cadascú al seu lloc i
Catalunya i la República al cor de 

tots!”
Lluís Companys



cultura
UNA REPÚBLICA PER....

5.  Perquè només amb un Estat independent 
 podrem defensar i impulsar plenament la 
 cultura i tradicions catalanes. 

6.  Per impulsar una cultura popular creativa, crítica 
 i dinàmica. Cal posar els equipaments i 
 infraestructures  culturals al servei de les 
 classes populars.

DIVERSITAT
UNA REPÚBLICA PER:

7.  Per decidir quina política d’acollida volem: 
 integradora, respectuosa amb la diversitat 
 cultural i que posi en evidència les desigualtats 
 que causen els fluxos migratoris.

8.  Per tancar d'una vegada per totes els Centres 
 d'Internament d'Estrangers, que no són res 
 més que presons per a persones migrades i 
 pobres al nostre país.

9. Per tenir una República totalment laica i 
 inclusiva, que respecti la diversitat cultural i 
 religiosa de tots els ciutadans i que rebutgi 
 frontalment els discursos racistes i xenòfobs.

10. Per lluitar contra la discriminació per raons de 
 raça, cultura, gènere, orientació sexual i per 
 raons de diversitat o discapacitat funcional.

“Tornarem a sofrir, tornarem a 
lluitar, tornarem a vèncer” 

Lluís Companys



OCI, LLEURE I ESPORT
UNA REPÚBLICA PER...

11. Per poder gaudir de l'esport internacional amb les nostres pròpies
 seleccions.

12. Per potenciar l'educació en el lleure com a mètode de creixement dels
 infants i joves, coneixença de l'entorn i la cultura popular catalana.

13. Apostar per un oci integrador i igualitari que permeti teixir relacions 
 sanes amb les persones i la natura, alternatiu al que el model capitalista 
 i patriarcal ens imposa i que promou l'autodestrucció, la individualitat i el 
 consumisme.

 Per deixar enrere l’ús del cos de les dones com a objecte publicitari de 
 festa i sexualitat.

14. Per fer que Internet sigui un mitjà de comunicació gratuït i tant universal
 com la ràdio o la televisió. Per apostar per la neutralitat d'internet i 
 ampliar la difusió i ús per tot el territori.



Economia i afers internacionals
ECONOMIA I FISCALITAT
UNA REPÚBLICA PER...

15. Per tenir plena sobirania econòmica i monetària. Només serà
 possible si trenquem amb la subordinació a la UE, que ens impedeix 
 el desenvolupament tecnològic, industrial, social, etc.

16. Per combatre l’especulació i el frau fiscal. Per establir una fiscalitat
 igualadora que permeti garantir les inversions estratègiques, el crèdit 
 a les petites empreses i cooperatives, l'economia social i els serveis 
 públics.

17. Per la incorporació del treball domèstic, de cura i de reproducció
 social al càlcul del PIB nacional. Volem una societat que valori des 
 d’una perspectiva socioeconòmica tant el temps de treball mercantil 
 com el sosteniment i la cura de la vida humana.

18. Per desplegar un sector públic que garanteixi la justícia social. La
 República ha d’assumir per complet la propietat i la gestió democrà-
 tica de les infraestructures estratègiques i serveis públics.

19. Per acabar amb l’espoli fiscal al qual estan sotmesos els territoris
 dels Països Catalans per part de l'Estat espanyol. Només amb la
 independència podrem recaptar, gestionar i modificar els nostres tributs.

20.Per crear noves vies de finançament per tal de superar la dura
 situació econòmica. Cal recuperar l'impost de successions al nivell 
 de 2010, fer que l'IRPF sigui més progressiu i reduir el topall de 
 l'impost sobre el patrimoni. 



RELACIONS INTERNACIONALS
UNA REPÚBLICA PER...

21. Per poder realitzar polítiques internacionals que afavoreixin el poble
 treballador català i la construcció d’un món més just.

22. Per poder realitzar polítiques internacionals d’acord amb la solidaritat i
 l’internacionalisme, articulant espais de relació alternatius al poder
 econòmic i polític internacional imperant.

23. Per poder ajudar altres nacions que, com nosaltres, han estat ocupa-
 des i encara no han sigut independents, afavorint els drets de les  
 nacions sense estat d’Europa i de tot el món.

24.Per poder revocar aquells tractats i acords internacionals que ataquen la
 democràcia, l’internacionalisme i la solidaritat, com el Tractat transatlàntic
 de comerç i inversions (TTIP), el Tractat integral d’economia i comerç
 (CETA) o el Tractat de comerç de serveis (TISA), els quals el Parlament
 de Catalunya va rebutjar l’any 2016 sense efectes per manca de
 competències.

UNIÓ EUROPEA I ORGANISMES INTERNACIONALS
UNA REPÚBLICA PER...

25. Per sortir de l'actual Unió Europea perquè és un projecte capitalista i
 coarta la possibilitat de construir una societat sobirana i democràtica.

26.Per sortir de tots aquells organismes internacionals que resten sobirania
 als pobles i promouen l’imperialisme i el neoliberalisme.

“El poder polític és el poder organitzat 
d’una classe per oprimir-ne una altra”

Karl Marx



BANCA PÚBLICA I POLÍTICA 
MONTETÀRIA
UNA REPÚBLICA PER...

27. Per nacionalitzar la banca, començant per les 
 entitats intervingudes amb diners públics. Per la  
 suspensió del pagament del deute públic generat  
 per l’activitat especulativa i la política monetària del 
 Banc Central Europeu.

28. Per establir mesures legals per encausar i jutjar als 
 responsables econòmics i polítics de l'estafa que 
 ha suposat la crisi.

29. Per desenvolupar una auditoria popular per 
 declarar nul i suspendre el pagament del deute 
 il·legítim al fons d'inversió i la banca internacional, 
 si aquest n’és el resultat.

“L’economia no és neutral ni el 
capitalisme l’únic sistema 

d’organització social possible”
 Miren Etxzarreta



Dones i llibertat sexual
LLUITA CONTRA EL PATRIARCAT
UNA REPÚBLICA PER...

30.Per una maternitat triada i conscient. Per un avortament sense entre-
 bancs, practicat dins la xarxa sanitària pública tot reconeixent les 
 decisions preses sobre el propi cos i respectant el pla de vida, al 
 contrari del que passa a l’Estat espanyol.

“Feminisme és la idea radical que les dones 
som persones” Angela Davis

31. Per viure sense cap mena d’agressions masclistes. Per lluitar contra els 
 feminicidis visibilitzant totes les violències masclistes que es donen tant 
 en l’àmbit de la parella, el familiar o en l'àmbit comunitari.

32. Per aconseguir la plena igualtat en l'àmbit laboral. Per crear un marc de 
 relacions laborals i un entorn de treball productiu igualitari, ja que si tenim 
 les mateixes qualificacions i responsabilitats hem de rebre el mateix salari.

33. Per apostar per la coeducació per superar el model educatiu tradicio-
 nal i avançar cap a nous models i estils d’aprenentatge. Que les formes 
 de relació social, afectiva i educativa es regeixin per principis d’igualtat i respecte.

34. Per introduir la perspectiva de gènere en tots els àmbits; polític, 
 econòmic, social, urbanístic, educatiu, laboral, etc. Per donar valor a 
 tots els aspectes humans i ser conscients de les estructures socials i 
 de poder que mouen el nostre dia a dia.

35. Per unes jornades de treball que permetin conciliar la vida familiar a tots els
 membres de la família - petits i grans- i per unes polítiques que posin en valor 
 el treball de cura de la vida humana revisant el contracte social entre gèneres.

36. Per garantir plenament l’accés als serveis públics i als recursos i oportunitats 
 en especial a les dones migrades i grans considerant-les ciutadanes de ple dret.



CÀNONS ESTÈTICS
UNA REPÚBLICA PER...

37. Perquè a la República Catalana les dones puguin 
 estimar-se com són, sense imposicions de 
 cànons estètics i acabar amb la pressió d'haver
 d'encaixar en un cos impossible.

38. Per deixar d'utilitzar el cos de la dona com a 
 reclam publicitari pel consum, objectivant els 
 cossos de les dones com si fossin mercaderia.

39. Per deixar de jutjar les persones pel seu 
 físic. Per respectar-les com són i alliberar-nos 
 dels prejudicis vers els cossos no normatius, 
 imposats des dels ideals de bellesa.

LGBTI
UNA REPÚBLICA PER...

40. Per poder gaudir lliurement de la pròpia identitat 
 sexual sense tenir por a patir homofòbia, lesbofò-
 bia, bifòbia, transfòbia, serofòbia o gerontofòbia.

41. Per acabar amb la poca voluntat política que ha 
 demostrat tenir l’estat Espanyol per legislar sobre 
 la LGTBIfòbia. Necessitem plena sobirania per 
 desenvolupar la Llei 11/2014 contra la transfòbia 
 i eliminar aquestes violències de la nostra societat.

42. Per combatre el capitalisme rosa i l’alienació de 
 les diversitats sexuals dins del sistema patriarcal i 
 neoliberal. Cal dibuixar uns espais de consum 
 d’oci i socialització per a tota la societat.

43. Per desenvolupar un model social lliure dels 
 estereotips de gènere i del binarisme sexual. 
 L’heteronormativitat ens l’imposa el sistema d’explo-
 tació patriarcal, hi ha molts més models sexo-afec-
 tius vàlids. Hem de ser lliures per decidir quina és la 
 nostra manera d’estimar. 

44. Per superar la cultura de la monogàmia i l’amor 
 romàntic. Cal construir models de relacions 
 afectives més lliures, conscients i saludables.



Regeneració democràtica
CORRUPCIÓ
UNA REPÚBLICA PER...

45. Per confeccionar instruments eficaços de control polític i penal amb 
 l'objectiu de combatre la corrupció.

“Cal lluitar contra el fort per deixar de ser 
febles i contra nosaltres mateixos quan 

siguem forts”
 Lluís Maria Xirinac

46. Per trencar amb les elits oligàrquiques espanyoles i catalanes, moltes 
 preestablertes abans de la mort del dictador Francisco Franco, i que 
 són les continuistes d'aquest sistema corrupte.

47. Per la creació de portals de transparència amb publicació de totes les 
 dades públiques, on tothom hi tingui dret d’accés. Cal que tots els 
 documents en suport digital es publiquin en format obert i que es 
 presentin amb gràfics i llenguatge de fàcil comprensió. 

“A la societat actual, no fer res significa dir 
“sí” a les relacions existents de dominació”

Slavoj Zizeck

48. Per combatre el diner en negre, especialment els moviments efectuats 
 per les rendes altes i de capital, com els grans patrimonis o grans
 herències, que fan ús dels paradisos fiscals i d’altres instruments per 
 evadir impostos.

49. Per perseguir les grans bosses de frau, alenades per les grans 
 fortunes i les grans empreses, en comptes de posar la lupa sobre les 
 rendes del treball, dels autònoms i de les microempreses.

“Les masses són l’element decisiu, són la 
roca que construeix la victòria final de la

revolució.” Rosa Luxemburg



JUSTÍCIA
UNA REPÚBLICA PER...

50. Per configurar un sistema on existeixi una separació real dels poders, on 
 cadascun controli i limiti els altres. Cal una judicatura i una fiscalia 
 independents, amb sistemes més moderns de selecció.

51. Per un sistema judicial gratuït que facilitin l'agilitat dels procediments.

DEMOCRÀCIA
UNA REPÚBLICA PER...

52. Per apostar pel municipalisme com a millor eina per retornar el poder de
 decisió al poble. Cal establir sistemes de participació ciutadana com 
 consultes, referèndums i altres mecanismes de democràcia directa.

53. Per desplegar una descentralització administrativa per tal d'apropar les
 decisions i les gestions a tota la població.

54. Per instaurar el dret a vot als 16 anys.

55. Per desenvolupar una legislació electoral moderna, amb llistes obertes o
 desbloquejades, amb limitació de mandats, limitacions de sou i sense 
 duplicitats de càrrecs.

56. Per tenir uns partits polítics amb un funcionament veritablement democrà-
 tic i un finançament transparent. Que els partits esdevinguin completa-
 ment  independents dels grups financers per evitar la corrupció i les 
 portes giratòries.

57. Per expulsar dels aparells judicial, policial i administratiu els elements
 vinculats amb el feixisme o amb conductes antidemocràtiques o 
 contràries als principis republicans.

“El vell món es mor. El nou triga a aparèixer. I 
en aquest clarobscur sorgeixen els monstres”

 Antonio Gramsci



Territori i entorn natural
MODEL ENERGÈTIC
UNA REPÚBLICA PER...

58. Per nacionalitzar les empreses energètiques i així trencar amb l’oligopoli 
 de les grans multinacionals que impedeixen la transició cap a un nou 
 model renovable i més distribuït.

59.Per construir un nou model més sobirà. On tenir control dels nostres 
 propis recursos sense haver de dependre de països amb governs 
 fraudulents.

60. Per garantir la diversitat i heterogeneïtat del 
 model energètic adaptat i arrelat a cada part del 
 territori, creant així un nou model descentralitzat.

61. Per recuperar un servei públic que 
 garanteixi l’accés a tothom i canviï les 
 actuals relacions de poder.

62. Per invertir en recerca i desenvolupament
 (R+D) per la implementació d’energies 
 renovables, suport a les formes d’auto-
 abastiment energètic i plans públics 
 d’estalvi energètic.

“Les arrels no neixen del ciment.”
Lema de Maulets



DEFENSA DEL MEDI AMBIENT
UNA REPÚBLICA PER...

63. Per tenir sobirania plena envers els interessos 
 de les multinacionals i grans poders privats i 
 elaborar un país sostenible en tots els sentits.

64. Per un nou país lliure de projectes com la 
 MAT, el Fracking o el Projecte Castor, que  
 perjudiquen i perpetuen models mediam-
 bientalment insostenibles a mitjà i llarg 
 termini.

65. Per legislar contra aquelles pràctiques que 
 contaminen el territori i condemnen el futur 
 de les noves generacions. Diem no a les 
 nuclears.

66. Per poder garantir la conservació,  manteni-
 ment i millora de la identitat i  de la qualitat 
 paisatgística dels ambients rurals i urbans.

67. Per desenvolupar polítiques efectives de 
 reducció, reciclatge i reutilització dels residus, 
 tot promovent un consum responsable.



INFRAESTRUCTURES I ORDENACIÓ TERRITORIAL
UNA REPÚBLICA PER...

68. Per una nova organització de la xarxa de transport públic que respongui 
 a les necessitats reals de la ciutadania, que funcioni com a element
 cohesionador del territori i tingui preus populars.

69. Per frenar l'expansió urbana generada per l'especulació urbanística així
 com també la multiplicació d’infraestructures viàries i centres comercials
 obsolets.

70. Per una nova articulació del territori basada en mecanismes de partici-
 pació ciutadana i interacció que eviti processos de segregació social,
 funcional i cultural.

“La Terra és per qui la treballa”

Emiliano Zapata



SECTOR PRIMARI I ALIMENTACIÓ
UNA REPÚBLICA PER...

71. Per establir polítiques en defensa de la sobirania alimentària i combatre
 l’actual model agroindustrial. Protegir i regular la producció així com 
 també el comerç agrícola, ramader i pesquer dels Països Catalans.

72. Per fer front als interessos de les grans empreses agrícoles i ramaderes
 mundials i a l'Organització Mundial del Comerç, que condemnen als 
 nostres pagesos i ramaders a tancar el negoci en veure inviable la seva
 explotació.

73. Per donar suport a processos agroecològics, a la pagesia local, a 
 mercats de proximitat, a les cooperatives i xarxes de distribució locals i 
 comarcals. Tot establint relació directa entre producció i consum.

74. Per evitar la privatització del patrimoni genètic de llavors per tal de
 garantir la biodiversitat.

75. Per prohibir el cultiu de transgènics i reorientar les ajudes a l’agricultura
 en termes de qualitat i sostenibilitat.



Serveis públics i benestar social

HABITATGE
UNA REPÚBLICA PER...

76. Per fomentar alternatives a la compra d'habitatges. 
 Cal augmentar el parc públic de lloguer, regular el 
 preu del mercat privat i elaborar unes lleis de
 lloguer que protegeixin els arrendataris per tal 
 d'assegurar l'estabilitat.

77. Per garantir l'accés a l'habitatge del jovent català, 
 mitjançant ajudes per facilitar l'emancipació dels i 
 les joves, entenent que aquest és un pas 
 fonamental per disposar d'un espai físic d'intimitat i 
 d'autorealització.

78. Per acabar amb la penalització de l'ocupació com 
 a mitjà de protesta vers les precàries i impossibles 
 condicions d'accés a l'habitatge digne i l'especula-
 ció immobiliària.

79. Per implementar una moratòria dels desnona-
 ments. Cal prohibir immediatament tots els desno-
 naments de lloguer, hipoteca o ocupació per raons 
 econòmiques. 

BENESTAR I SEGURETAT CIUTADANA

80. Per garantir el benestar de les persones jubilades, 
 tot assegurant un habitatge i una prestació digna. 
 Oferint l'assistència mèdica i les ajudes 
 necessàries quan les diferents situacions indivi-
 duals ho requereixin.”

“Perquè hi haurà un dia que no
podrem més i llavors ho

podrem tot.” Vicent Andrés Estellés



INDÚSTRIA
UNA REPÚBLICA PER...

81 Per reduir el pes del sector del turisme en l'economia catalana. El sector
 del turisme conté tot un seguit d'externalitats negatives que, contrària-
 ment al que es sol fer veure, no genera tanta riquesa com es podria 
 pensar.

82. Apostar pel cooperativisme com a forma d’economia social al servei dels
 interessos de les classes populars. La nova República cal que aposti
 perquè les concessions i contractacions que s'atorguin des de les
 administracions es facin a cooperatives.

83. Per revitalitzar i promoure propostes estratègiques de refiscalització del
  sector primari i secundari català enfront del sector terciari. Aquesta és 
 una proposta inviable dintre de l'actual UE, ja que ens relega a simples 
 compradors dels països del nord i a una economia dependent del sector 
 dels serveis.

84. Per deixar enrere el model productivista actual. Cal desenvolupar una
 indústria ecològica que permeti garantir les necessitats bàsiques sense
 hipotecar el futur del planeta.

SEGURETAT CIUTADANA
UNA REPÚBLICA PER...

85. Per la creació de cossos policials municipals desmilitaritzats i de proximi-
 tat.

86. Per la creació d’un cos de seguretat civil encarregat de la protecció civil 
 i la defensa davant de fets extraordinaris, naturals o provocats.



SANITAT
UNA REPÚBLICA PER...

87. Per garantir el dret a la sanitat com a eina 
 bàsica per la reducció de les desigualtats i la 
 lluita contra la pobresa.

88. Per garantir un sistema sanitari 100% públic, és 
 a dir, de propietat i provisió pública, amb un 
 control  comunitari, de submissió a l’interès de 
 la majoria i amb exclusió de l’ànim de lucre.

89. Per deixar enrere un model sanitari dissenyat 
 amb criteris mercantils que ha deixat la porta 
 oberta a una xarxa de centres i serveis de 
 gestió privada. Cal aturar i retirar tots els 
 projectes privatitzadors.

90. Per replantejar el model sanitari català, tot obrint 
 un debat amb els principals agents del sistema 
 sanitari, és a dir, els treballadors i treballadores i 
 els usuaris.



SECTORS I INFRAESTRUCTURES ESTRATÈGICS
UNA REPÚBLICA PER...

91. Per nacionalitzar tots aquells sectors que resulten essencials per al bon
 funcionament de la societat catalana, com per exemple l'energia, les 
 finances, les comunicacions, el transport o l'aigua. Fer que tots els 
 sectors estratègics siguin de titularitat i gestió pública permetrà millorar 
 el rendiment i el benefici social. Aquests sectors estratègics són els que 
 permeten a qualsevol societat garantir un nivell de benestar social òptim.

RELACIONS LABORALS
UNA REPÚBLICA PER...

92 Per revertir la pèrdua de drets laborals i prestacions socials a l’estat 
 espanyol seguint els criteris ideològics neoliberals, tot aprofitant l’estat 
 de xoc produït per la crisi al si de les classes populars.

93. Per impulsar un marc català de relacions laborals digne, que estableixi el 
 dret al treball com a dret fonamental. Tenir un servei públic d’ocupació 
 eficaç i gratuït. El sector públic ha de ser un dels motors de l’estructura 
 econòmica i productiva.

94. Per incrementar la retribució en els treballs de durada limitada amb 
 l'objectiu de prioritzar el treball estable. Limitar rigorosament els acomia-
 daments objectius i col·lectius en les empreses amb guanys.

95. Per fomentar el sindicalisme. El sindicalisme actiu i l’organització dels 
 treballadors i les treballadores és essencial per avançar cap a un model 
 de relacions laborals digne.

96. Per augmentar el salari mínim interprofessional i fixar una renda màxima 
 en funció d’aquest salari mínim. Una reducció de la jornada laboral de 
 com a màxim 35 hores setmanals, acompanyada de la reforma horària 
 del país que ha de conciliar la vida laboral i familiar.



EDUCACIÓ
UNA REPÚBLICA PER...

97. Per la gratuïtat de tot el sistema educatiu: des de la llar d’infants fins a la
 universitat.

98. Per construir un model educatiu integrador i vertebrador de la societat
 catalana. Una educació que no discrimini per raó de raça o creença
 religiosa, en català i sense escoles que segreguin per sexes.

99. Per acabar amb el negoci de les escoles concertades i privades amb la
 voluntat d'eliminar qualsevol tipus de desigualtat. Cal homogeneïtzar la
 qualitat dels centres i que tots gaudeixin d'una bona qualitat educativa.

100. Que siguin els docents, famílies i alumnes els agents que
 discuteixin i elaborin les prioritats de l'educació com a col·lectius que
 coneixen la realitat de l'educació.

“Ja no ens alimenten molles, ja volem el 
pa sencer” 

Ovidi Montllor



Les Assemblees de joves per la 
Unitat Popular

Assemblees de joves per la Unitat Popular és un espai de coordinació on hi 
participem assemblees i col·lectius de joves independentistes i d’esquerres dels 
Països Catalans amb l’objectiu de millorar i reforçar la nostra tasca. Després de 
comprovar que compartíem ideologia i visions polítiques i estratègiques, el 28 de 
desembre de 2015, a la vila insubmisa i republicana de Celrà (Gironès), vàrem 
celebrar el Congrés Fundacional d’aquest espai. Són varis els motius d’aquest 
pas endavant, i l’objectiu és doble: reforçar els diferents projectes locals existents 
i aportar el nostre granet de sorra en la lluita per la República Catalana indepen-

dent.

Reforcem la tasca de les assemblees de joves. L’espai de coordinació és 
un espai de formació (imprescindible), de suport mutu (material, intel·lectual, 
humà…) i de debat ideològic, estratègic i polític. El nostre objectiu és impulsar la 
visualització i tasca dels projectes locals per fer-los referents en els seus àmbits 
territorials, tot aprenent els uns dels altres compartint experiència i referencialitat.

Contribuïm en la lluita del poble català per al seu alliberament nacional i 
social. Participem activament del moment històric actual que viu Catalunya i la 
resta dels Països Catalans. El moviment popular per la independència no pot 
desmobilitzar-se, i des de i amb les nostres assemblees locals el continuarem 
impulsant de manera coordinada. Ens trobem en una cruïlla històrica pel nostre 

alliberament, i no podem romandre passius davant d’aquesta situació.

Som les Assemblees de joves per la Unitat Popular. Cal continuar acumu-
lant forces, enfortint i enllaçant les lluites i reivindicacions socials entorn al projecte 
independentista per exercir la Ruptura. La República Catalana és l’eina que ens ha 
de permetre avançar cap al socialisme, cap a l’extinció del patriarcat i cap a un 
model de societat sostenible i ecologista. Considerem a la CUP i altres organitza-
cions municipals germanes les nostres referents, creiem que són l’eina a reforçar 

per construir i eixamplar la Unitat Popular.

Amunt el jovent en lluita! Visca la Terra!



“La causa de la 
independència de 
Catalunya no és 
contra res ni 
contra ningú. És a 
favor d’una vida 
millor per a 
tothom”

 Muriel Casals


