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Context institucional

Tot i que el canvi a l'alcaldia pugui fer pensar que la situació a l'Ajuntament hagi pogut  
variar una mica, la veritat és que la correlació de forces al consistori continua condicionant 
absolutament el que hi passa. Així, més enllà del fet que l'actual alcaldessa no controli del  
tot els càrrecs de confiança i que constantment hagi d'intentar mostrar un perfil  propi 
sense trencar amb el llegat d'en Vila, la realitat és que la legislatura continua sent molt  
plàcida per l'equip de govern amb la majoria absoluta. Fins i tot la imputació policial del  
primer  tinent  d'alcalde,  que  hagués  pogut  suposar  un  sotrac  important,  s'ha  anat 
desdibuixant i  fins al moment no ha tingut conseqüències polítiques. En aquest sentit,  
caldrà veure si la probable imputació de l'exalcalde fa trontollar l'estabilitat d'un govern 
que ara mateix sembla molt sòlid.

Pel que fa a la capacitat d'influència de la CUP, ha continuat sent molt limitada i no ha 
anat més enllà d'aconseguir que s'aprovés alguna moció.

Context social

Si fa un any parlàvem del creixement de l'ANC i de la pèrdua de potencial del col·lectiu  
d'indignats, durant aquest passat curs polític l'entitat sobiranista ha continuat assentant-se 
(preparant sobretot la Via Catalana), però sobretot cal destacar una notablement major 
remor social amb l'aparició de la Plataforma SOS Educació, el rellançament de la PAH i la 
creació de la Taula per l'Habitatge Digne (actualment una comissió de l'Ajuntament) o la 
convocatòria d'una concentració unitària de diverses entitats de l'esquerra transformadora.

Sens dubte la complicada situació de moltes famílies de la ciutat i la percepció cada cop 
més  estesa  que  aquesta  crisi  perjudica   les  classes  populars  mentre  reforça  la  gran 
burgesia, ha provocat una major organització de gent que fins ara no estava mobilitzada.

En  el  marc  de  l'esquerra  independentista,  l'organització  de  joves  Arran  i  el  sindicat 
d'estudiants SEPC han continuat el seu creixement.



La CUP a l'Ajuntament

La feina de la CUP a l'Ajuntament ha continuat basant-se en el que s'ha anat decidint a les 
assemblees i permanents, i ha estat gestionada per la comissió d'institucional. Fa un any 
es va decidir dedicar menys temps i persones a aquesta comissió donat el poc joc que ens 
suposa la lluita institucional i la poca repercussió pública del que hi passa. Tot i així, s'ha 
continuat fent un seguiment del dia a dia de l’Ajuntament i preparant les reunions a les 
que acudeix el regidor i s'ha anat penjant tota la informació al bloc “Les coses clares”.

També ha estat  feina d'aquesta comissió aconseguir  tota la documentació necessària i 
preparar la querella que la CUP va presentar contra l'exalcalde Santi Vila per suposades

irregularitats en la construcció de l'Escola d'Hostaleria.

La CUP per dintre

Si bé l'assemblea anual del curs passat va suposar l'entrada de gent nova a l'organització, 
la  creació  de  diferents  comissions  i  l'elaboració  d'un  pla  de  treball  molt  ambiciós,  la 
convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya i la campanya electoral de la CUP 
va suposar una frenada a gran part dels projectes, alguns dels quals no han tornat a 
arrencar. Així, mentre que els objectius marcats en àmbits com l'educació o l'habitatge 
s'han vist assolits en gran mesura, els que feien referència a formació d'adults, salut o 
pobresa no s'han treballat, i queda com a assignatura pendent la relació amb entitats de la 
ciutat.

També queda pendent la cerca de noves vies de finançament que facin dependre menys 
dels ingressos institucionals i la definició de la forma amb què es tornaran a la ciutat els  
diners que vam decidir que rebíem de més de l'Ajuntament.

També hauria de ser una prioritat la creació de dinàmiques pròpies que afavoreixin el 
treball  en  xarxa  amb  la  resta  de  figuerencs  i  figuerenques  i  especialment  amb  les 
organitzacions  d'esquerra  transformadora.  De  la  mateixa  manera,  hem  de  continuar 
buscant la manera perquè persones que en algun moment o altre han mostrat interès per 
la  CUP  o  hi  han  col·laborat,  augmentin  la  seva  implicació  regular  (cadascú  amb  la 
intensitat que vulgui). En aquest sentit, la recuperació dels punts de trobada o escenaris 
similars continua sent una necessitat clara.

Cal valorar que, a diferència del curs 2011-2012, no ens hem vist engolits pel ritme i el 
calendari de l'Ajuntament, i hem sabut funcionar més segons el que ens interessava al 
carrer.


