ALBERT SERRATS I SAU
Assemblea local de Bordils

1. Presentació personal
Tinc 39 anys, visc en parella i sóc pare d’una filla i dos fills. Llicenciat en
Farmàcia i diplomat en Salut Pública.

Des dels 14 anys he estat implicat en el teixit associatiu (a nivell juvenil, polític,
social, ecologista i cultural) del meu poble i municipis de l’entorn (allò que
coneixem com a Llera del Ter). Quant a l’Esquerra Independentista, vaig iniciar
la meva militància a mitjans de la dècada dels 90:
•

En el periode 1995-2000, vaig militar a nivell nacional a Maulets
(assemblea del Gironès) i a nivell estudiantil a l’Alternativa Estel (UB).

•

En el periode 2000-2011, a nivell nacional vaig militar uns mesos a
Endavant (OSAN) i en l’àmbit antirepressiu vaig col.laborar activament
amb Rescat. A partir d’aquest moment, les persones de Bordils que ens
movíem en l’òrbita de l’Esquerra Independentista vam decidir
col.lectivament tallar tot vincle orgànic amb qualsevol organització
nacional i treballar només a nivell local. Així, l’any 2000 vam crear el
Col·lectiu Puny Enlaire i l’Ateneu Popular La Pioixa, on vam
desenvolupar la nostra activitat política, social i cultural fins la primavera
del 2011, quan vam decidir que era el moment de crear una assemblea
local de la CUP.

•

En el periode 2011-2018, ja com a militant de la CUP, he exercit de
regidor durant un any i mig en la legislatura 2011-2015, i en l’actual
legislatura he tornat a ser regidor fins aquesta primavera del 2017. He
estat representant de l’Assemblea Territorial Nord-Oriental al Consell
Polític de la CUP durant dos anys. He estat membre del Secretariat
Nacional de la CUP des de l’agost de 2016, on he participat de l’àrea
d’Acció estratègica i moviments populars.

2. Aval de l’Assemblea Local
L’Assemblea Local de Bordils ha avalat que presenti en aquesta candidatura al
Secretariat Nacional de la CUP.

3. Motivació de la candidatura
Presento la meva candidatura individual al Secretariat Nacional després
d’haver-ne estat membre els darrers 18 mesos, en el qual m’agradaria donar
continuïtat a diferents línies de treball estratègiques empreses des de l’àrea
d’Acció estratègica i moviments populars de la mà d’un equip de treball (el de
les militants alliberades de l’àrea i membres del SN) del qual vull reivindicar la
seva capacitat de treball, sacrifici i generositat vers el conjunt de l’organització,
així com la seva vàlua política i humana. No volia desaprofitar aquesta
oportunitat de dirigir-me al conjunt de la militància per fer-ho.

Amb el company de Secretariat Nacional Lluc Salellas, el qual també presenta
la seva candidatura individual al Secretariat Nacional, hem reflexionat sobre
què ha suposat personal, política i organitzativament aquest temps al
Secretariat Nacional i sobre quins són els reptes que s’haurien d’encarar en el
futur. Ja que fruit d’aquest exercici hem constatat que l’anàlisi era compartit,
així ho volem socialitzar en les nostres candidatures individuals.
Volem reivindicar com a imprescindible continuar amb la tasca de teixir
l'organització en la qual s’hi ha esmerçat durant els últims mesos des de
l'estructura nacional, tant el Grup Parlamentari com el Secretariat Nacional,
després que, com bé sabem, l'organització havia passat per moments
extraordinaris de tensió interna. Som conscients que no hem complert tots els
objectius amb què ens vam presentar el juliol del 2016 i que també hem fet i
ens tocarà fer autocrítica per algunes decisions en què podem haver estat
desencertats, però mantenim la il·lusió, les ganes i ara podem dir l'experiència,
per continuar remant a favor de la unitat popular i la CUP, entregant tota la
nostra energia personal al servei col.lectiu. Per tant, volem reivindicar la tasca
feta els últims 18 mesos i plantejar que és necessari continuar avalant i
millorant una metodologia de treball que creiem que ha servit per fer avançar
l'organització. Volem agrair a totes les persones amb qui hem compartit
secretariat aquests mesos, com al conjunt del Grup Parlamentari i a l'estructura
alliberada nacional la capacitat que han mostrat per trobar complicitats i vies de
treball lligades al consens malgrat que molt sovint no era gens fàcil. En aquest
sentit, si mirem al programa amb què la candidatura col·lectiva es va presentar
al 2016 ( de la qual formava part en Lluc i personalment en vaig assumir el seu

programa en la meva candidatura individual), veurem que una bona part dels
objectius (el Referèndum Unilateral, crear Grups d'Acció per la República o la
introducció de la desobediència civil com a eina generalitzada de lluita) els vam
desenvolupar gràcies a tota l'organització i molta gent de fora de la CUP però
també és cert que algunes propostes com ara el Procés Constituent,
l'Assemblea Municipalista o el treball en clau municipalista que serà clau per
aquest any que vindrà ens han quedat més al tinter. També som conscients que
és imprescindible afrontar les assemblees nacionals estratègica i organitzativa
d'aquesta primavera amb tota l'empenta i cohesió possible i per això
treballarem. Finalment sí que creiem que la millor manera de treballar per
l'organització és continuar desenvolupant allò que ja vam situar com a
imprescindible ara fa un any i mig i que es basava en els punts que trobareu al
final del document a l'Annex. Per tot plegat, i amb la voluntat de continuar
teixint, sumant i eixamplant la unitat popular, ens presentem pel proper
Secretariat Nacional i us demanem que voteu les nostres candidatures
individuals.
4. Àrea a participar
Com he esmentat a l’inici del punt anterior, m’agradaria participar de l’àrea
d’Acció estratègica i moviments populars.

Albert Serrats i Sau
Bordils, 14 de gener de 2018

Annex:
–

Treballar per assolir totes les decisions del Secretariat Nacional sense haver de votar
en la cerca permanent del consens com a espai central de qualsevol organització
assembleària. Així mateix farem el possible perquè aquesta sigui la dinàmica en tots els
espais i òrgans de la CUP com ara el Consell Polític, el GAP o les Assemblees
Territorials.

–

Teixir confiança dins l'organització és un punt essencial a partir del qual la resta ha de
venir per la lògica pròpia del funcionament assembleari establert.

–

Impulsar amb més força espais de debat formal i informal com a CUP perquè puguem
debatre, consensuar i impulsar el nostre projecte polític d'una forma més ordenada i

genuïna, sense tantes interferències externes. En aquest sentit, s'ha de treballar amb la
mesa del Consell Polític fórmules que permetin aprofundir en el debat de fons davant
les modificacions de conjuntura que hi pugui haver.
–

Proposar noves fórmules de comunicació interna i externa per perfeccionar els canals
existents i facilitar el debat democràtic, així com la visualització de la proposta política
de la unitat popular a l'exterior. En aquest sentit, cal també els mecanismes perquè les
decisions preses s'expliquin de la forma més completa possible (tant a dins com a fora
de l’organització) i el treball amb la premsa i els agents exteriors es facin únicament i
exclusiva des de les àrees de comunicació i relacions polítiques.

–

Centrar-nos en evitar qualsevol dinàmica d'intoxicació interna que desestabilitzi el
funcionament habitual, assembleari i propi que tenim com a Candidatura d'Unitat
Popular. Evitarem i resoldrem situacions i conductes que exposin la militància a
tensions innecessàries, faltes de respecte, pressions mediatitzades.. En aquest sentit,
no es poden tolerar faltes de respecte entre persones militants de l’organització.

–

Definir sempre que sigui possible una estratègia anticipant amb prou marge els
escenaris possibles i les conseqüències dels mateixos.

–

Gestionar i posar en valor la diversitat de veus de l'organització fent que enforteixin el
projecte de la Unitat Popular i no que el debilitin.

–

Potenciar la comissió específica per estudiar i implementar el pla d’igualtat i fer
efectives el més aviat possible dinàmiques feministes de conciliació de vida personal i
militància per tal que les persones puguin incloure la militància com un eix transversal
en la seva vida sense renuncies innecessàries

- Aplicarem el codi ètic signat per tots els membres de la llista de forma rigorosa i transparent.
CODI ÈTIC/CODI POLÍTIC
1. Les persones que formem part del Secretariat Nacional de la CUP ens comprometem a no
reportar a les altres organitzacions i/o espais polítics els debats i les decisions que es tinguin en
el marc del Secretariat Nacional per altres vies que no siguin les estrictament acordades pel
mateix Secretariat Nacional.

2. Les persones que formem part del Secretariat Nacional de la CUP ens comprometem a tenir
el debat a partir de les opinions individuals, situant tots els punts de vista sobre la taula,
aportant elements crítics i de construcció de consens. En cap cas, els debats es tindran al
voltant de la simple reproducció de proclames o postulats tancats apareguts prèviament al
mateix debat.

3. Les persones que formem part del Secretariat Nacional de la CUP ens comprometem a
utilitzar les xarxes socials de forma coherent amb la línia política decidida per l’organització, així

com amb respecte envers totes les persones (militants i no militants) de la CUP.

4. Les persones que formem part del Secretariat Nacional de la CUP ens comprometem a no
permetre ni impulsar cap espai de coordinació entre possibles sectors del mateix SN o dels
alliberats. Trencar la dinàmica de creació de blocs permanents de treball i coordinació és un
element clau per impulsar aquest mandat que tenim per davant.

5. Les persones que formem part del Secretariat Nacional de la CUP ens comprometem a no
filtrar cap informació als mitjans de comunicació, i a traslladar tota la tasca comunicativa a
l’àrea de comunicació.

6. Les persones que formem part del Secretariat Nacional de la CUP ens comprometem a tenir
debats amb un to adequat, democràtic i treballant sempre i de forma permanent per evitar rols
de poder i dinàmiques de desconfiança. En aquest sentit, si es creu pertinent, s’incorporaran
persones externes a reunions del mateix SN perquè puguin col·laborar en detectar i aturar
dinàmiques de reproducció de rols de poder.

