CANDIDATURA INDIVIDUAL AL SECRETARIAT NACIONAL DE
LA CUP.
Nom: Sylvia Barragan Sacco
Edat: 67
Gènere: Dona.
Assemblea: CUP Farners – Territorial Nord Oriental

Professió: Jubilada, vaig treballar de secretaria de direcció en una empresa de Girona, de
professora d’anglès i de bibliotecària a l’IES de Santa Coloma de Farners.
Formació:
-

Filosofia a l’IPA (Instituto de Professores Artigas – Montevideo, Uruguai)

-

3 anys de dret a Catalunya.

-

Anglès, 5è de l’Escola Oficial d’Idiomes – Girona.

Militància:
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-

1971-1973: Militància universitària a Movimiento de Independientes 26 de marzo
(Uruguai)

-

Visc a la península Ibèrica des de l’any 1973 i, des de 1983, a Girona.

-

Militància en col·lectius feministes.

-

Membre de les AMPA’s de l’IES de les meves 4 filles.

-

Membre de l’Associación de Uruguayos de Girona (EL Paisito) des del 2007 i presidenta en
el període 2008-2010.

-

Membre del Primer Consejo Consultivo de Uruguayos en Catalunya escollit per votació en
representació de Girona, període 2008-2011.

-

Militant de la CUP Farners des del 2011.

-

Regidora a Santa Coloma de Farners, període 2015-2019

-

Consellera Comarcal al CC de la Selva, període 2015-2019

-

Escollida regidora a Santa Coloma de Farners, període 2019-2023.

-

Integrant del Secretariat Nacional de la CUP des de febrer de 2019.

Perquè em presento a l’elecció per al Secretariat Nacional?

La meva incorporació al SN i als òrgans nacionals de la CUP ha estat molt recent i això em deixa
amb la sensació d’haver participat d’una experiència truncada. Si miro enrere, veig un període en
el qual han passat moltes coses i que, al mateix temps, el dia a dia tan convuls d’aquests mesos no
ens ha deixat temps pel desenvolupament dels diversos projectes fets, debatuts i, alguns d’ells,
començats.

Totes les militants de la nostra organització haurien de passar per l’experiència de participar dels
òrgans nacionals per poder entendre el seu funcionament i, alhora, realitzar aquesta connexió que
hem perdut en els darrers temps: les assemblees locals, les territorials, els òrgans nacionals, el
parlament i, des de ja, el congreso necessiten estar constantment connectats per desenvolupar la
tasca que realment ens engresca a totes: la transformació de la societat.

Tenim molts temes a debatre en els pròxims mesos que necessiten d’això que sempre diem i que,
a vegades, ens costa assolir: la nostra intel·ligència col·lectiva ens ha d’ajudar a desenvolupar-los
de forma conjunta superant els diversos marcs que ens han estat encotillant.

El nou secretariat que ha d’entomar aquests reptes ha de sortir enfortit pel treball conjunt, perquè
té un seguit de tasques molt importants: ha de desenvolupar la Ponència estratègica i
organitzativa de Celrà, ha de generar dinàmiques d’acompanyament, ha de fer possible que el
debat retorni al Consell Polític, ha de fer possible una millor Coordinació Territorial i ha de
preparar el debat de les pròximes eleccions al principat.

Tots aquests reptes han d’estar acompanyats per tota l’organització i, especialment, per les
companyes del grup 50/90 que han de col·laborar, si així es considera adient, en el seu
desenvolupament. Aquest punt és molt important, el nou SN ha de fer el possible per retornar
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l’alegria del treball conjunt, de les lluites compartides que generaren, sense dubte, una
organització capaç d’assolir tots els embats que ens esperen.

Coneixements:

De la meva experiència militant puc aportar el coneixement de la institució des de dins: a
l’oposició amb acord de governabilitat i a l’oposició nua i crua. I com a militant de l’assemblea
local l’experiència de trepitjar carrer i del treball de picar pedra dia rere dia en les lluites
compartides al nostre territori.

De la meva experiència laboral puc aportar la capacitat de treball en grup, l’empatia i la bona
disposició per dur a terme tasques molt diverses: redacció, disseny i presentació de projectes,
contacte amb la gent, organització i control econòmic de despeses i ingressos.

De la meva formació acadèmica puc aportar capacitat lectora, d’interpretació de textos i de
sintetització de propostes ideològiques.

Habilitats:

M’agrada la confrontació ideològica però no la confrontació personal, m’agrada conciliar i mediar
per revifar el debat sa i en les millors condicions possibles. M’agrada parlar amb sinceritat, amb
claredat i amb tranquil·litat, punts que considero indispensables per dur a terme una bona tasca
en el SN.

Àrees prioritàries:

Fins ara he treballat en l’àrea de Municipalisme del SN on m’agradaria continuar perquè trobo
molt enriquidor trepitjar territori, conèixer i compartir militància amb les companyes de tots els
racons dels PPCC; però no descarto poder estar en qualsevol àrea que les companyes del SN
considerin oportú: organització i economia, comunicació i estratègica.

3

Farners de la Selva, 17 de novembre de 2019.
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