Assemblea local CUP SAVALL
Què és una assemblea local de la CUP? Com funciona? Qui en forma part? Com es prenen
les decisions? Com s'executen? Quan i on ens trobem?
Una assemblea local de la CUP és un espai polític sobirà i no sotmès a cap directriu supramunicipal, és a dir, disposa d'autonomia per decidir amb plena llibertat i en tot moment el què, el
com i el quan de qualsevol tema. La formen les persones que hi assisteixen, amb veu i vot sobre
totes les qüestions que es tractin. Així mateix, al no haver-hi cap jerarquia, cadascun dels assitents està en igualtat de condicions, tant per fer valdre la seva opinió com per participar en les decisions que s'hagin de prendre.L'objectiu és que totes les veïnes i veïns del poble que ho vulguin puguin formar-ne part. De fet, no cal ser militant de cap organització ni tampoc tenir cap tipus de formació política, és suficient la voluntat d'incidir en la política local amb un punt de vista transformador i manifestar una vinculació clara amb l'esquerra independentista. Dit això, tothom hi és benvingut.
Les reunions assemblearies que fem són un espai obert de debat on qualsevol tema que
s'hi tracti pot acabar sent sotmès a votació entre les persones que hi siguin presents en aquell moment, tenint present que la presa de decisions és potestat única de l'assemblea. En el nostre cas,
les institucions sobre les que volem incidir són l'Ajuntament i el Consell Comarcal i l'execució de
les decisions que afectin qüestions d'aquests dos àmbits institucionals correspon als nostres regidors qui, sent com són els representants de l'assemblea, disposen únicament del poder de decisió
que aquesta els atorgui. De manera regular, ens trobem cada 15 dies a la Casa de Cultura, tot i
que quan hi ha qüestions excepcionals que requereixen una resposta ràpida es poden convocar
assemblees extraordinàries.
Hem intentat explicar amb claredat qui som i com desenvolupem la nostra acció, tot i això,
per a qualsevol dubte que pugueu tenir us podeu posar en contacte amb CUP Savall. Sovint, explicar què fem i perquè ho fem ens ajuda a comprendre les inquietuts de tots els qui volen compartir-les amb nosaltres.

