RENOVACIÓ SN CUP
CANDIDATURES INDIVIDUALS
NOM I COGNOMS: Fabià Díaz-Cortés
EDAT: 43 anys
GÈNERE: Home
ASSEMBLEA LOCAL: Barberà del Vallès
TERRITORIAL: Vallès Occidental
La presentació de la meva candidatura individual cal emmarcar-la en el procés 50/60,
on he participat activament després de l’aval de la Territorial del Vallès Occidental. En
aquest procés s’han definit col·lectivament la candidatura col·lectiva, amb companyes
suplents incloses, i candidatures individuals com la meva.
I la motivació cal situar-la després d’una etapa on la tasca institucional al govern municipal de Barberà del Vallès ha marcat per complert la meva militància a la CUP en els
darrers 4 anys. I, més enllà d’aquests 4 anys, la meva militància s’ha circumscrit en
l’escala local i comarcal, sense una implicació activa en altres àmbits de l’organització.
Ara s’obria una oportunitat per compartir dedicació i experiència en aquests altres àmbits de militància i responsabilitats polítiques a la CUP, com pot ser el Secretariat Nacional (SN), i amb les suficients energies per encarar-ho.
Sobre la meva trajectòria… destacaria que responc a un procés molt similar a moltes
companyes i companys. Finals dels anys noranta impulsem a Barberà una assemblea
de joves, després d’un temps d’activisme juvenil a la comarca i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Al 2002 impulsem l’Ateneu de Barberà amb la intenció de
socialitzar, difondre i arrelar la lluita política de l’esquerra independentista i anticapitalista a la nostra ciutat. Van ser anys d’un intens activisme col·lectiu, que es va reforçar
amb l’autoorganització per part companyes del Kol·lectiu de Dones de Barberà. Al
2007 es fa un pas més, i entre diferents companys i companyes s’impulsa l’Esquerra
Alternativa per Barberà, que s’integra des del seu inici a les Candidatures Alternatives
del Vallès i, posteriorment, a la CUP, com assemblea local.
No serà fins les eleccions municipals del 2015 que l’EAB-CUP obté representació a l’Ajuntament de Barberà, impulsant-se la candidatura Junts per Barberà, amb dues regidores de l’EAB-CUP i dues més de l’assemblea local de Podemos, i es forma un nou
govern municipal després de més de 30 anys de governs del PSC. Del 2015 al 2019
assumeixo la responsabilitat política de la Regidoria de Territori i Medi Ambient i de
l’empresa municipal d’aigües Sabemsa. I també m’incorporo al Grup Metropolità de la
CUP, com a conseller metropolità. Ha estat una etapa molt enriquidora, on s’han impulsat noves polítiques i projectes, tant per part de la companya Mireia Sánchez Pi,
que liderava la regidoria de Feminismes, Participació i Joventut, com des de l’oportunitat que donava una regidoria com Territori i Medi Ambient i l’empresa municipal Sabemsa. Hem conegut de primera mà la maquinària d’un ajuntament de 32.000 habitants, amb les seves coses bones i també les dolentes.
Aquests 4 anys també han suposat un parèntesi en la meva carrera acadèmica precària, dedicada a la geografia, que ara intento reactivar. Un cop llicenciat em vaig incorporar a treballar al Departament de Geografia de la UAB, primer com investigador predoctoral i després com a professor associat fins l’any 2010. En el Grup de Recerca de
Geografia i Gènere vaig tenir l’oportunitat de desenvolupar aquesta carrera acadèmica, fer recerca i docència, i doctorar-me a l’any 2009 amb la Tesi “Espai públic, vida
quotidiana i identitat de barri a Terrassa: la construcció material i social de Can Palet i

Ca n’Anglada a través d’una geografia de la proximitat”. I després del 2010 estades
postdoctorals a la School of Geography University of Leeds i a la Universitat Carlos III
de Madrid. La geografia és una disciplina que analitza la relació de les persones i les
societats amb l’espai, el medi, el territori, els llocs… i des de diferents escales. Sempre
he cregut que la geografia és una eina útil i integral per a l’anàlisi i la intervenció polítiques i… la veritat, des que vaig començar la llicenciatura de geografia, m’ha costat
distingir entre política, activisme i geografia en el meu dia a dia. En definitiva, crec
que la geografia és útil… també per una organització política com la CUP.
És des d’aquesta experiència militant i professional que he exposat breument on crec
que puc ser de profit per l’organització des del SN. I també vull posar en valor l’adaptabilitat i polivalència que puc assumir al SN, a banda de l’experiència militant en àmbits com l’institucional, el municipalisme o l’organitzatiu.
Finalment, sobre prioritats i reptes de l’organització vull circumscriure’m al programa
de treball inicial que s’ha definit des del procés 50/60 pel nou secretariat, i que presentarà la candidatura col·lectiva. Sobre aquest pla de treball que s’ha definit col·lectivament, i si surto escollit, és al que contribuiré, i a seguir fent de la CUP una eina útil
per tota la militància, per totes les assemblees locals i per tots els àmbits institucionals que decidim interpel·lar, des dels debats i les decisions col·lectives als òrgans
propis de la CUP, de baix cap a dalt, i que hem d’assumir tots i totes les militants de
forma fidel i fraterna. I també una eina útil pel conjunt de les classes populars dels
Països Catalans i la Unitat Popular en la lluita per la independència i la sobirania, el socialisme, el feminisme, l’ecologisme i l’antifeixisme.
Per últim, vull informar de la meva militància, des del anys que treballava a la UAB, al
sindicat CGT, i també a Endavant-OSAN, com a militant de base en totes dues organitzacions. Informats i informades d’això -un fet que també vaig compartir en el procés
50/60- on m’agradaria que tots i totes situeu la meva candidatura és en la fidelitat militant vers la CUP i el compromís en el desplegament dels acords i mandats que hem
decidit col·lectivament des de l’Assemblea Nacional i el Consell Polític.
Una abraçada i espero que ens veiem aviat, salut!
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