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Context institucional

Resulta evident que el major condicionant d'aquest primer any (i molt probablement de la 
resta de la legislatura) ha estat la majoria absoluta de CIU a les eleccions municipals. 
Aquest fet ha limitat enormement la possible capacitat d'influència de la CUP així com les 
possibilitats de tirar endavant projectes i mocions pròpies. Per altra banda, la dispersió i 
varietat de l'oposició ha impossibilitat l'entesa. Molt escasses han estat les reunions de 
treball  amb  la  resta  de  grups  polítics  i  encara  mes  escassos  els  seus  resultats.  La 
incapacitat  d'acord  ha  estat  degut  en  bona  part  (més  enllà  de  les  discrepàncies 
ideològiques) a la voluntat de tots els grups de liderar-ho degut a la manca de confiança 
envers els altres. Aquest fet ha estat aprofitat constantment pel govern per dividir encara 
més l'oposició així com per instal·lar (amb prou èxit) la idea de que no hi ha oposició i que 
aquesta sols s'ocupa de tonteries sense fons ni recorregut. Tot plegat ha convertit  els 
plens en una barreja entre teatre de l'absurd i un oasi pel govern.

Context social

Tot i  viure un dels períodes mes convulsos política i  socialment parlant semblaria que 
Figueres en viu relativament al  marge.  Les grans mobilitzacions nacionals  i  socials  de 
l'últim  any  han  tingut  poca  incidència  a  la  ciutat  que  sembla  contagiada  de  l'oasi 
convergent.  Tot  i  això  cal  destacar  l'aparició  de  dos  nous  moviments  a  la  ciutat:  el 
col·lectiu  d'indignats  i  l'Assemblea  Nacional  Catalana.  El  primer  tingué  certa  força  i 
presencia  pública  a  l'inici  de  l'any  polític  analitzat.  Per  desgràcia,  la  indefinició  del 
moviment,  la  poca  capacitat  de  dur  a  la  pràctica  local  els  discursos  globals  i  certs 
personalismes l'han acabat  afeblint  enormement  i  actualment  manté una capacitat  de 
mobilització i influència molt menor de l'esperat. 

En canvi, l'Assemblea Nacional Catalana continua evolucionant i ampliant a nivell local tant 
el seu discurs com la seva influència, esdevenint de facto l'únic espai de trobada entre 
membres  dels  diferents  partits  de  caràcter  nacional.  Tot  i  això,  la  feina  pendent  de 
realitzar és molta i complexa i els propers mesos acabaran definint quin serà el seu paper 
en un futur immediat. 

Cal destacar també, els darrers mesos, l'aparició de l'Assemblea de Joves de l'Alt Empordà, 
organització integrant de l'EI com a organització juvenil, així com la major activitat del 
SEPC. 

Així, sembla que la sacsejada necessària encara no ha esdevingut a la ciutat, que sembla 
encara adormida i contagiada per certa indiferència envers la crua realitat actual. Tot i  
això, l'aparició de noves i variades organitzacions amb voluntat de canvi obliguen a cert 
optimisme de cares a explotar el gran potencial humà que té Figueres.



La CUP a l'Ajuntament

Després  de  les  eleccions  es  va  crear  una  comissió  amb  l'objectiu  de  fer  un 
acompanyament  de  la  feina  del  regidor.  A la  pràctica  això  suposa  bàsicament  fer  un 
seguiment del dia a dia de l’Ajuntament i preparar les reunions (Comissions Informatives i  
Plens Municipals) a les que ha d’acudir el regidor.

Una  de  les  tasques  principals  de  la  comissió  ha  estat  la  preparació  de  les  reunions 
mensuals del Ple Municipal. Tot i que no s’ha perdut en cap moment la perspectiva del poc 
joc que hi té la CUP (donada la majoria absoluta) i de la poca repercussió pública del que 
hi passa, s’ha intentat per un costat anar-hi sempre amb tots els temes que s’hi tractaven 
treballats  i  per  altre  introduir  temes que ens interessen (tant  locals  com nacionals)  a 
través de mocions o de preguntes.

Cada cop s'ha anat veient més clar que el temps invertit en això és bastant perdut. La 
composició  del  consistori  (amb  cinc  grups  a  l'oposició)  dilueixen  completament  les 
intervencions  que s'hi  puguin  fer,  i  com ja  s'ha comentat  la  repercussió  mediàtica  és 
mínima.  Dintre  de la  comissió  hi  ha consens en la  idea de dedicar-hi  menys  temps i 
centrar-se en els temes que siguin realment importants per nosaltres o que puguin ser 
cridaners.

Moltes de les energies gastades aquest primer any han anat destinades a temes que eren 
nous per a nosaltres i en els que hem fet un aprenentatge intensiu. 

Un dels que més hem tocat i que hem aconseguit que s'associï a nosaltres és el dels sous i 
privilegis dels regidors. Al cap de poc de començar el mandat vam presentar una al·legació 
a les retribucions que reben grups municipals i regidors, proposant un nou model més 
igualitari i contingut, que va ser rebutjat en bloc per tots els altres partits. També hem 
renunciat  sistemàticament  a  tots  els  privilegis  (especialment  targetes  de  pàrquing  i 
entrades a espectacles) i ho hem denunciat públicament.

Un tema al que vam dedicar bastantes energies van ser les ordenances fiscals. No ho 
havíem  treballat  prèviament  i  vam  fer  una  bona  feina  d'aprenentatge  i  de  proposta 
d'alternatives. Vam ser el grup que va presentar més al·legacions i entre altres coses ens 
va ser útil per adonar-nos del poc marge de maniobra que hi ha per culpa de la legislació  
estatal.

També vam fer un seguiment especial al pressupost tot i que vam decidir no preparar 
al·legacions per les nul·les possibilitats de que s'aprovessin.

Com a temes propis, ens hem centrat molt en tot el que fa referència a la transparència  
(sobretot utilitzant el bloc “Les Coses Clares”), i a part del tema dels sous també hem fet 
pública informació de denúncia en el cas del lloguer del local del carrer Sant Pau, o el  
quadre de Lluís Roura. 



La CUP per dintre

El punt de partida dels darrers quatre anys ha estat un increment notable del nombre de 
militants.  Més  enllà  d'aquest  balanç  positiu,  i  tenint  en  compte  que  som una  de  les 
assemblees amb més militància de la territorial, som conscients que aquest fet per si sol 
no garanteix la correcta realització del  treball  a realitzar.  El  cert és que la majoria de 
militants de la CUP de Figueres, per diferents motius, no disposen de tot aquell temps que 
voldrien dedicar a la militància. Això és un fet que s'ha accentuat al darrer any, sobretot a 
partir  del  desgast  ocasionat  durant  els  mesos  de  precampanya  i  campanya  electoral. 
Alhora,  bona  part  del  treball  realitzat  s'ha  centrat  en  temes  institucionals  degut  a  la 
inexperiència  en  aquest  àmbit  i  a  la  necessitat  de  formació.  Aquests  dos  fets  han 
condicionat  aquest darrer any: ha faltat més planificació en el treball de llarg recorregut, 
el ritme ha vingut massa marcat pel calendari de l'Ajuntament,  apagant focs quan hi ha 
hagut urgències. Resumint, la dinàmica institucional (que cal recordar que no marquem 
nosaltres)  se'ns  ha  menjat  en  part  l'elaboració  de  campanyes  i  projectes  propis.  Per 
superar aquestes mancances caldria que incrementéssim el nombre de militants implicats 
diàriament en la CUP, així com crear dinàmiques pròpies que afavorissin el treball en xarxa 
amb la resta de figuerencs i figuerenques. 

D'ençà la presentació pública de la CUP, diferents persones no vinculades a l'organització 
varen mostrar la voluntat de col·laborar-hi, sobretot a partir de la posada en marxa dels 
punts de trobada. D'aquí en va sorgir un important grup de suport durant les eleccions 
municipals. En aquest darrer any ,més enllà d'aprofitar-ho com un canal de comunicació 
per a les nostres activitats, no ho hem sabut aprofitar prou bé com a eina de treball, tant 
per debatre el dia a dia com per l'aportació de nous projectes. La recuperació dels punts 
de trobada o escenaris similars serien una bona eina per incentivar i fidelitzar el nostre 
entorn, així com una eina imprescindible per tal de poder tirar endavant l'estratègia de la 
Unitat Popular, que passa forçosament per la incorporació de nous sectors i persones al 
projecte.

En aquest sentit, no hem aprofitat prou bé l'ocasió de donar-nos a conèixer entre tots 
aquells  sectors  de  la  ciutat  que  encara  no  ens  tenen  presents.  Tot  i  que  la  CUP,  a  
diferència d'altres formacions, no participa dels cicles electorals, no deixa de ser curiós 
que una vegada superat  el  principal  escull  per guanyar protagonisme mediàtic  i  crear 
xarxa  no  siguem  capaços  d'aprofitar-ho  per  incrementar-ne  notablement  la  militància 
activa.


