Candidatura d’Iñigo Robredo Korta al Secretariat Nacional

Em dic Iñigo Robredo Korta (Gasteiz, Euskal Herria - 1987) i vull presentar la meva candidatura al
Secretariat Nacional de la CUP. Crec que dins de l'organització hi ha persones molt vàlides i molt
preparades per dur a terme aquestes tasques, tot i això em poso a la vostra disposició per si
penseu que puc formar part d'aquest nou Secretariat.

1.- Trajectòria política
Des de finals del 2012, arran de la campanya a les eleccions al Parlament, vaig començar a militar
activament a la CUP de Barcelona, al nucli de Sants-Montjuïc, on he viscut fins al Juny del 2017.
En aquesta assemblea, inicialment vaig desenvolupar tasques relacionades amb la lluita
institucional i de suport al moviment veïnal.

En els darrers 3 anys he estat co-coordinació,

assistint de forma regular a la Mesa Política de Ciutat (l'equivalent a un consell polític nacional de
Barcelona).
Des de juny 2017 visc i milito al Figaró, a l'assemblea de l'Alt Congost. Afortunadament, la meva
arribada al poble va coincidir amb la creació del CDR Figaró que en molt poc temps ha agafat
molta embranzida. Gràcies a aquesta coincidència en molt poc temps m'he involucrat a l’activitat
del poble, a través del meu nou nucli de la CUP i amb la resta de companyes de l'Alt Congost.
Actualment sóc una persona totalment integrada en aquest espai i em sento molt estimat per les
meves companyes. La meva feina ha estat adreçada principalment a col·laborar en la coordinació
del CDR i participo de l'associació Güifi-Figa (vinculada a guifi.net, una experiència de xarxa wifi
colaborativa, alternativa a les grans multinacionals). A més, tot i no desenvolupar una militància
activa, sóc afiliat de la COS.
Al llarg de la meva estada a Sants he participat en diversos espais que l'esquerra Independentista
i els moviments socials han generat al barri, principalment al Casal Jaume Compte, d’on sóc soci,
però també d'altres com a Can Vies. També he col·laborat de forma activa amb altres col·lectius
de la ciutat de Barcelona, perquè entenc que la lluita de carrer és la clau que ens permet mirar el
futur amb optimisme.
Entenc que l'arrelament al territori del nostre moviment és vital i el darrer any he pogut treballar
amb la Coordinadora de Casals i Ateneus, clau al meu entendre en aquesta feina, en l'elaboració
d'una guia de fiscalitat per a les seves associades i amb algun assessorament puntual.

2.- Reptes a curt, mig i llarg termini
La CUP es troba en un moment complicat ara mateix, un moment ple d'urgències en que ens
caldrà tota la nostra intel·ligència, i molt d'esforç, per poder pressionar la resta de forces
independentistes per continuar el camí de la desobediència i de la mobilització com a eina per
seguir construint la República. A curt termini la capacitat de l'organització per a poder negociar és
molt fluixa, però la nostra capacitat de treballar al carrer és un element clau que penso ens ajudarà
a tirar endavant, enfront de possibles renúncies o tactismes dilacionistes.
Aquest Secretariat Nacional entrant s'enfronta al repte d'organitzar en el curt termini, amb la
col·laboració del Secretariat sortint, dues assemblees nacionals d'on hauríem de sortir amb una
nova ponència estratègica i una ponència organitzativa que doni resposta a la situació actual i a la
voluntat de la militància. Amb voluntat de donar resposta a les necessitats de l'organització durant
aquesta legislatura del Parlament, però també que ens permeti avançar en la nostra activitat
municipalista, tenint al cap una fita molt important com són les properes eleccions municipals i la
pròxima etapa municipal.
Un altre repte és aprofundir en la feminització de la nostra organització. Tenim la diagnosi feta, ara
hem de treballar per complir amb els objectius. I en aquesta línia, crec molt important continuar
posant les persones al centre, en la nostra acció política, però també en la nostra organització,
qüestionant en profunditat els nostres models de militància per assolir una millora de les
condicions en les que desenvolupem la nostra feina i fem les feines de cures.
El nou secretariat haurà de continuar treballant en l'enfortiment dels lligams amb la resta
d'organitzacions de l'Esquerra Independentista i la resta d'organitzacions que participen del nostre
espai polític per tal que la CUP pugui continuar amb la seva funció com a eina clau al servei de les
classes populars i dels moviments socials. Colaborant amb la nostra xarxa de casals i aportant la
nostra experiència en l'organització política per a transformar les nostres realitats més properes.
Continuar amb la feina de crear espais de formació per la militància és cabdal, i cal potenciar la
transmissió de coneixement des de tots els àmbits cap a la societat, fent de l'eslògan "entre totes
tot" una realitat. Un aspecte molt important d'aquest repte és la necessitat que els homes de
l'organització iniciem, o continuem, la nostra formació en feminisme, si volem que les nostres
companyes puguin comptar amb nosaltres per avançar en la destrucció del patriarcat hem d'estar
a l'alçada.
La feina del Secretariat Nacional sempre està condicionada per les urgències d'una realitat que
ens fa ajornar debats imprescindibles en el si de l'organització fins que la presa de decisions és
inajornable. Cal seguir treballant en la línia de generar espais de debat intern, que ens permetin
arribar als moments claus amb posicions de consens.

L'Esquerra Independentista ha fet una feina increïble els darrers mesos, i cal que ens en felicitem,
els resultats electorals no són més que una imatge d'un moment concret, en canvi la realitat és
que el nostre discurs i la nostra pràctica política han tocat el moll de l'os de la nostra societat, hem
fet patent que des de la lluita i la desobediència podem aconseguir allò que ens proposem, per
tant cal seguir treballant per aconseguir els nostres objectius.

3.- Àrea de treball del SN
M’interessaria treballar a l’Àrea d’Organització i Economia.

