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Acta de l’assemblea oberta: valoració d’un any de 
la CUP-AE al Parlament de Catalunya 

 
 
 

Lloc: Punt d’Informació Juvenil d’Horta–Guinardó (c/Horta, 71, Barcelona). 
Dia: divendres, 13 de desembre de 2013.   
Durada: de 19 h a 21 h. 
Participants: 33 persones. 
Organitza: CUP Horta-Guinardó. 
 

 

 

 

1.- Guió, metodologia i desenvolupament de l’assemblea oberta 
 

L’assemblea compta amb la presència de l’Anna Gabriel, de l’oficina tècnica del 

Parlament per la candidatura de la CUP-AE.  

Presenta la reunió i coordina el desenvolupament de l’assemblea, l’Elisenda (CUP 

Horta-Guinardó).  

Metodologia → Es farà el contrari del que és habitual a les trobades amb 

presència de ponents. Avui es començarà l’assemblea oberta donant la 

paraula a les persones assistents perquè facin la seva valoració, i serà a 

partir d’aquí que es produirà la intervenció de l’Anna Gabriel. D’aquesta 

manera, es procurarà  donar resposta al màxim nombre possible de 

valoracions, però es farà amb una intencionalitat explicativa i sense cap 

voluntat de rebatre les opinions exposades ni de justificar l’actuació 

realitzada per la CUP-AE al Parlament. Es manifesta el compromís de fer la 

devolució escrita de l’assemblea a totes les persones assistents que ho 

desitgin. 

Després de la presentació inicial, l’Elisenda dóna pas al procediment que seguirà 

l’assemblea oberta.  

A  continuació s’exposa el guió de treball de la sessió i un resum del 

desenvolupament de l’assemblea. 

Valoració individual per escrit (10 min.) → Es deixen 10 minuts perquè cadascuna de 

les persones assistents  anoti en un paper almenys una qüestió negativa i una de 

positiva sobre l’actuació de la CUP-AE al Parlament. S’insisteix en el fet de què no tot 

es fa sempre bé i que per tant és necessari saber quins aspectes podem millorar. 

També es fa referència al programa i als principis d’acció política de la CUP-AE, que es 

http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/232037
http://cuphortaguinardo.wordpress.com/
http://cuphortaguinardo.wordpress.com/
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/232037


 

3 

projecten resumidament en  diferents diapositives, i es llegeix el full intern unitari amb 

les preguntes que han de servir per orientar la valoració. Es recorda, però, que tothom 

pot anotar el que lliurement consideri. 

Es recullen els papers a mesura que les participants van finalitzant. Mentrestant, 

l’Anna i la Queralt (CUP Horta-Guinardó) van plasmant a la pissarra les aportacions 

fetes per escrit, agrupades en aspectes positius i aspectes negatius. 

Torn obert de valoració (20 min.) → A continuació s’anima a aquelles persones que ho 

desitgin a què exposin en veu alta les seves valoracions. Intervenen diferents 

assistents en aquest primer torn obert de valoració conjunt. Al final del mateix, l’Anna i 

la Queralt llegeixen les aportacions fetes per escrit que s’han anat apuntant a la 

pissarra. Es demana si hi ha alguna persona que vulgui ampliar idees que no hagin 

estat ben recollides a la síntesi de la pissarra.  No es produeix cap intervenció més.  

Intervenció d’Anna Gabriel (20 min.) → L’Anna Gabriel intervé a continuació intentant 

respondre a totes aquelles qüestions que s’han plantejat anteriorment, tant a les 

valoracions escrites com al torn obert de paraula. 

Torn obert/debat/preguntes (20 min.) → Seguidament es fa un segon torn obert de 

paraules en el que es barregen més valoracions individuals amb preguntes adreçades a 

l’Anna Gabriel,  interrogants que es responen al final del torn. 

Cloenda (5 min.) → L’Elisenda clou l’acte agraint la participació de les persones 

assistents i convidant-les a participar a la CUP Horta-Guinardó. Es fa una ràpida 

menció d’algunes de les activitats i accions en què s’està treballant en l’actualitat al 

nucli (acció nadalenca per fomentar el consum solidari; campanyes: ‘Radicalitzem la 

democràcia’, ‘No marxis sense hora’, ‘Independència per canviar-ho tot’, etc.). 

S’informa de quins són els dies que es fan les assemblees (sempre obertes) de la CUP 

Horta-Guinardó: dilluns i diumenge, de manera alterna, normalment al Consell de la 

Joventut d'Horta (Plaça Eivissa, 17 Pral. 1ª). Les assemblees s’anuncien a la nostra web 

i a través de les xarxes socials: 

 

 

http://cuphortaguinardo.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/CupHortaGuinardo 

https://twitter.com/CUPHortaGuinard 

 

 

 

 

http://cuphortaguinardo.wordpress.com/
http://cuphortaguinardo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/CupHortaGuinardo
https://twitter.com/CUPHortaGuinard
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2.- Síntesi de les valoracions escrites  
 

Punts forts (positius) 

 ↑ Aixecar catifes. Contundència. 

 ↑ Veu dels moviments socials i de les lluites socials. 

 ↑ Limitació de mandats. 

 ↑ Situar els Països Catalans al discurs. 

 ↑ Encarar-se a les elits. 

 ↑ Fer un altre discurs i el ressò de les intervencions. 

 ↑ Referent antirepressiu - pilotes de goma. 

 ↑ Repolitització del Parlament. 

 ↑ Estressar l’esquerra. 

 ↑ Sanitat – referència. 

 ↑ Exemplaritat dels diputats i nova pràctica política. 

 

Punts febles (negatius) 

 ↓ Limitació dels diputats a un mandat. 

 ↓ A vegades, els diputats s’han vist obligats a anar per davant de l’organització. 

 ↓ Excessiva personalització en el David Fernàndez. 

 ↓ Falta didàctica de la desobediència. 

 ↓ Confusió en algunes votacions (declaració de sobirania). 

 ↓ Falta de canals de comunicació amb la població no organitzada. 

 ↓ No impugna el sistema més enllà del discurs. 

 ↓ La relació de la CUP amb altres partits, el “colegueo”... 

 ↓ Els tempos al Parlament afecten el funcionament dels nuclis. 

 ↓ No s’arriba més enllà dels cercles propis. 

 ↓ A vegades, bastant socialdemòcrates. 
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3.- Valoracions realitzades per les participants al primer torn obert de 

paraules 
 

(S’han reflectit les opinions seguint el mateix ordre d’intervenció de l’assemblea).  

 

 ↓ Quan es fa el discurs, falta didàctica de la desobediència. No s’explica 

l’alternativa de desobediència de forma oberta i pedagògica. 

 ↓ Fa por de què no arribem més enllà d’on estem. Els diputats s’impliquen en 

les lluites socials però són molt desconeguts. Jo treballo en un institut d’un 

barri de Cerdanyola i veig que a nivell de mitjans locals la CUP hauria d’intentar 

tenir més pes. El 90 % dels meus alumnes no han sintonitzat TV3 en la vida i 

estan molt implicats amb Palestina o amb el Sàhara, però no amb Catalunya. Al 

barri on treballo, la gent vota a Ciutadans pensant que són d’esquerres. 

Nosaltres hem demanat que els diputats de la CUP vinguin a l’institut, però no 

ha estat possible. Cal treballar als barris i en totes aquelles localitats on hi ha un 

desconeixement majoritari de la cultura catalana. 

 ↓ Cal apostar per una didàctica de la desobediència: la CUP molesta poc 

perquè només és el discurs. Per això el que més ha rebentat a tot arreu és que 

el David Fernàndez s’hagi tret una sabata. Falta impugnar la manca de 

legitimitat del Parlament.  

 ↓ Fa patir el fet que hi hagi el perill de què la CUP arribi a tenir més pes i deixi 

de ser el dit a la nafra del sistema. Amb el tema de l’espardenya va haver-hi 

gent que es va queixar perquè pensava que tens més força si li llences una 

espardenya al cap que no pas si no li llences. 

 ↓ Des de fora ens estan començant a relacionar com si fóssim un partit més, 

igual que la resta. I això és un perill. 

 ↑ Un aspecte positiu és que ha canviat molt la visió de la CUP per part de la 

gent en general. Jo visc a Reus i ara es pot veure la CUP com un partit més però 

del que agrada com fan les coses. Hi ha gent que ara simpatitza amb la CUP a 

partir d’haver fet aquest pas que ha servit per obrir-se a més persones (pensem 

que hi ha gent que diu “m’agraden les CUP, però jo no els votaria”). És una altra 

visió, menys radical.   

 ↑ És positiu que el discurs de les diputades hagi estat coherent amb el 

programa polític. 

 ↓ No s’ha fet una crítica profunda a l’estructura burgesa del Parlament de 

Catalunya. 

 ↑ A Horta, el fet que la CUP sigui un nucli actiu del barri, m’ha permès apropar-

me i conèixer-la. Abans al barri només hi havia la JERC i poca cosa més. Ara, per 

exemple, joves que estan a l’institut arriben a ARRAN a través de la CUP. 

 ↑ La part més positiva és la propaganda, que ha possibilitat arribar a més gent. 

 ↑ A nivell d’expansió de la CUP, l’exemple del barri d’Horta és molt clar. 

Pràcticament hem multiplicat per cinc el  nombre de militants i col·laboradors. 
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4.- Primera intervenció de l’Anna Gabriel en resposta a les valoracions 

escrites i a les intervencions realitzades al primer torn obert de paraules 

 

AG → La primera qüestió a dir-vos és que els diputats de la CUP-AE i les 

persones que estem treballant al Parlament coincidim molt amb la valoració 

que acabeu de fer, tant en els aspectes positius com negatius.  

AG →  Els problemes que ara patim sorgeixen, en bona part, del fet d’encarar 

en només dos mesos el debat per decidir si ens presentàvem o no a les 

eleccions al Parlament de Catalunya i tot el que va tenir a veure amb 

concórrer a les eleccions amb poc marge de temps. Això ha generat tot un 

seguit de dificultats a un projecte polític com el nostre que és eminentment 

municipalista, i que en poc temps ha d’adaptar-se a una nova realitat. 

Als municipis és molt més senzill articular-se amb la gent, amb la base, tenir un 

retorn sobre la feina que es fa, però a nivell de Principat això ja es fa més 

complicat. A les poblacions on no tenim presència, per exemple, no  hi ha la 

CUP com  a referent i per tant sovint ens hem de fiar de les valoracions que 

arriben per vies virtuals com ara les xarxes socials (Facebook i Twitter), i a les 

que hem d’atorgar una fiabilitat molt relativa. 

A Europa tampoc hi ha cap experiència que sigui similar a la de la CUP, és a dir, 

la d’una organització municipalista, vinculada als moviments socials i que faci 

de cavall de Troia amb un peu al Parlament i un altre al carrer. 

I tots aquests reptes els assumim amb tan sols tres diputats, en una legislatura 

en la que hi ha més comissions que mai (comissions d’investigació de les pilotes 

de goma, de les entitats financers, de la sanitat, etc.), amb la situació de greu 

crisi del sistema econòmic capitalista que tenim a sobre i dins de la legislatura 

de la impugnació al sistema democràtic representatiu (“no ens representen”) i 

del dret de decidir. 

Per tant, o aconseguim nodrir-nos de més caps, més braços, més gent, o sinó 

amb només amb tres diputades no podrem abordar tot el llistat de temes que 

ha sortit a la valoració de la pissarra. Necessitem créixer amb base, necessitem 

eixamplar-nos i generar xarxa urgentment. 

AG →  La major part de les valoracions tenen una doble cara (positiva i 

negativa). Per exemple, la limitació de mandats. A les militants de les CUP se’ns 

demana que puguem fer coses diferents al llarg del temps i segons les 

necessitats organitzatives, però en cap cas l’expectativa és fer carrera política. 

D’altra banda, és veritat que pot ser difícil substituir diputats amb un carisma 

tan gran.  
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AG →  És cert que es demana als diputats que vagin a molts llocs. Les peticions 

s’han multiplicat per cinc; per exemple, en dos mesos hi ha hagut 50 demandes 

per visitar instituts. La resposta és que ni podem assumir-ho ni tampoc som 

com els altres partits. En aquest sentit, cal fer una tasca de donar joc i visibilitat 

a més gruix de gent, i no només els diputats. 

 AG →  Respecte a la possible confusió en algunes votacions, el que hem 

volgut exemplificar és que poden haver diverses opinions i que sovint les 

decisions són complexes. 

AG →  La relació de la CUP amb altres partits, l’anomenat “colegueo”, no 

agrada, en especial l’actitud del David Fernàndez. Però també hi ha gent que 

se’ns apropa dient que no pensava que seria possible mantenir la contundència 

juntament amb les bones formes i la bona educació. Molts sectors valoren que 

el discurs arribi a més gent gràcies a aquestes bones formes. 

AG →  La capacitat d’incidir positivament rau en la feina ben feta. En general, 

el que hem hagut de fer al Parlament és invertir molt temps i esforç en 

conèixer-lo a fons. A tall d’exemple, el gest de la sandàlia del David ha tingut 

repercussions perquè el partit que ha fet les intervencions més brillants és la 

CUP, tant en el treball d’investigació com en el moment de realitzar les 

intervencions parlamentàries. Hi ha tot un treball d’estudi molt intens que es 

plasma en els informes previs que serveixen per anar a les comissions i que 

quasi sempre és un treball invisible. Aquest nivell d’exigència s’incrementa 

encara més perquè les entitats, els moviments socials i els nuclis dels territoris 

volen que estiguem a les comissions del Parlament que els hi afecten, en el 

sentit que aborden temes del seu interès,  per tal de fer sentir la seva  veu a 

través dels Diputats.     

AG →  A la crítica de que no s’arriba més enllà dels cercles propis hem de 

reconèixer que a favor nostre tenim sobretot l’ús de les xarxes socials, però 

per contra els mitjans de comunicació majoritaris no tenen cap interès en 

cuidar-nos. Sabem que això és un problema, perquè si no apareixes als mitjans 

no existeixes. I això és difícil de trencar. 

AG →  S’ha fet molta crítica política al Parlament però cal reconèixer que no 

tenim una alternativa travada. Som anticapitalistes però no tenim dissenyat 

un sistema alternatiu al capitalisme. No disposem d’una alternativa tancada, 

entre altres raons, perquè no ha de ser així: l’únic sistema alternatiu possible 

és el que s’ha de construir a partir de la confluència de petites alternatives 

concretes que vagin creixent i eixamplant-se col·lectivament. 

AG →  L’entrada al Parlament ha tensionat, ha estressat, l’organització. La 

primera persona que pateix és el David Fernàndez quan veu que moltes 



 

8 

expectatives es centren en la seva persona. Quan ens arribin totes les 

valoracions, intentarem redissenyar  la nostra actuació amb les limitacions 

que tenim i atenent-nos als nostres plantejaments polítics. Perquè per 

enganyar i per trair, el Parlament ja té altres partits. 

 

 

5.- El debat en el segon torn obert de paraules. Recull de les noves 

valoracions i preguntes de les participants i de les respostes de l’Anna 

Gabriel 
 

(El recull segueix l’ordre de les intervencions). 

 ↓ Les crítiques a les formes per quedar bé no són tant una crítica a l’educació  

o al to utilitzat com a les fotos entre bambolines: a quan es surt de la cambra 

del Parlament, al Concert de la llibertat, etc. Amb la gent que ens està atacant 

contínuament no es pot tenir aquesta cordialitat.   

AG →  El David és una persona a la que no li pots demanar això (que deixi de 

ser cordial). Cadascun com a persona és com és i té el seu propi caràcter. El 

David Fernàndez és una persona brillant amb uns coneixements i una capacitat 

de treball impressionants, que es prepara totes les seves intervencions 

escrupolosament, però no li podem exigir que a més deixi de ser com és. I dic 

això malgrat que ell és el primer que sap que sovint els altres el busquen -amb 

mala fe- per a la foto. Si així es decidís de forma majoritària, potser en unes 

properes eleccions, el perfil de les candidates hauria d’incidir en la qüestió 

d’evitar relacionar-nos més enllà de l’estrictament necessari. 

A l’àmbit de les relacions personals, també he de comentar que alguns 

treballadors del Parlament ens han verbalitzat que “en quatre mesos la gent 

de la CUP ens ha dit més vegades gràcies que en vint anys la resta de partits”.  

 ↓ Però no se’ns pot veure com iguals als nostres enemics. 

 ↑ A mi em preocuparà el dia que el “colegueo” ens faci canviar el discurs, que 

és el que s’ha de valorar. Si baixés el nivell de crítica o de denúncia de la CUP, sí 

que em preocuparia. Quan el David surt a la foto amb el Pujol, també indica 

que som persones i no som salvatges. Això sí, ha de ser compatible amb el fet 

de què quan toqui puguis dir-li “ara em sentiràs”. 

AG →  Nosaltres tenim un codi de comportament. Fem totes les reunions de 

treball que calguin amb altres grups, però no compartim taula de menjar amb 
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ningú ni participem a cap dels dinars – tertúlia que són habituals gairebé cada 

dia. 

 ↑ El més fàcil és mantenir el discurs. Allò que no ha de canviar són les 

pràctiques, que és el més difícil. 

 ↓ Falta una mica més de “macarrisme” polític: ens estan prenent la feina, 

matant a les comissaries, expulsant del país, matxacant cada dia, etc. Penso 

que a vegades falta contundència (dir-li al sr. Espadaler que és un assassí). 

AG →  Com que només hi ha tres diputats, ens els mirem molt, estem molt a 

sobre d’ells i del que fan. Però ells no arriben a tot. O aquí es posa en marxa  

l’exèrcit d’espartans que hi ha d’haver al carrer o sinó això no serveix de res. 

Sí que li hem dit al director general de la policia que és un psicòpata. Hem 

estats durs amb el Manel Prat, però això es pot fer quan tens al darrera a 

l’Ester Quintana, Ojo con tu ojo i als moviments socials que han estat recolzant 

a la CUP. Igualment ha passat amb sanitat: s’ha estat contundent amb el Boi 

Ruiz i s’ha denunciat el sistema de portes giratòries perquè s’ha comptat amb 

el suport i la lluita de les plataformes de defensa de la sanitat pública de tots 

els hospitals del país. 

  Pregunta: Com funciona el sistema per triar les comissions parlamentàries en 

les quals participa la CUP? 

AG →  Hi ha diferents tipus de comissions (legislatives, d’estudi...), ponències, 

intergrups, etc. Hi ha una quarantena d’espais i poden arribar a coincidir uns sis 

alhora. El criteri és anar a totes les comissions d’investigació. I a les altres es 

va en funció de l’ordre del dia: bé perquè ens avisen que hi ha un punt 

d’interès (per a  les entitats, els moviments socials, els nuclis territorials...); o bé 

perquè ho decidim nosaltres a partir del tema que es toca.  

Hi ha comissions que poden durar tres hores, altres que poden durar 8. Depèn. 

A part, cada 15 dies hi ha ple i hem de ser-hi.  

 

A banda, hi ha el fet que la resta de formacions tenen uns equips de gent molt 

especialitats en la tasca parlamentària, en part, viuen d’aquest coneixement 

especialitzats. Nosaltres, en canvi, concebem la institució d’una altra manera, 

els nostres principis són diferents i sabent que estarem un temps limitat 

(parlamentàries i treballadores de la CUP). En qualsevol cas, el traspàs a les 

futures parlamentàries i treballadores està garantit perquè li dedicarem el 

temps que calgui.  

 ↓ Jo no em rendeixo a què els parlamentaris vinguin a visitar els instituts de la 

zona. Si volem canviar les coses de veritat, hem de créixer. 

 ↑ Al nucli som molt conscients de la limitació de mandats i estic segur que 

vindran altres parlamentaris que ho sabran fer tan bé com aquests.  Quants de 

nosaltres coneixíem al David Fernàndez fa un any i mig? 
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 Pregunta: Tinc la sensació de què quan vàrem entrar al Parlament ens veien 

amb un cert paternalisme, però ara potser ens veuen com una amenaça 

perquè al darrera hi ha molta feina. Això és així? 

AG →  Hi ha de tot. Hi ha gent que continua tenint un tracte paternal i d’altres 

que són hostils. Però el més gratificant és que a nivell de treballadors del 

Parlament hi ha moltíssim reconeixement cap a nosaltres; són moltes les 

felicitacions, les mostres de suport i els comentaris elogiosos que rebem, com 

ara el de que tenim força més capacitat de treball que els altres grups.  

 Pregunta: Hi ha la sensació de què el Parlament amaga molts secrets, com si 

fos una mena de lògia. Heu pogut comprovar-ho? 

AG →  Crec que a dins del Parlament no hi ha secrets d’estat i, en qualsevol 

cas, nosaltres estem fora dels cercles de poder i no ens tenen en 

consideració. Per a la proposta de la pregunta arbre, a nosaltres no ens han 

tingut en compte. I entre ells hi ha un pacte de silenci. Per exemple: la pinça 

entre socialistes i convergents a la comissió de sanitat; o el tema dels mossos 

d’esquadra, en el que ens hem quedat sols; o quan vàrem demanar la 

presència d’Arnaldo Otegui, en què Iniciativa va ser el partit més bel·ligerant 

dels que hi van estar en contra. L’Oficina Antifrau és conscient de que totes 

les formacions polítiques, excepte la CUP (i també Ciutadans), tenen 

connexions amb l’estament judicial. 

 Pregunta: Teniu consciència de què us vigilen, de què us punxen els telèfons, 

etc.? 

AG →  Crec que bona part de la militància de la CUP som conscients de què 

estem controlats i de què tenim els telèfons punxats amb total seguretat, 

però malgrat això intentem viure sense paranoies. 
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Fotos de l’assemblea  
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Moltes gràcies a totes les persones que heu participat  

i heu fet possible aquesta valoració! 

 

 

 

 

 


