
INFORME SOBRE POLÍTICA MUNICIPAL D’EUiA APROVAT PEL CONSELL NACIONAL 
D’EUiA DEL 19 DE NOVEMBRE DE 2014. (39 vots a favor, 1 en contra, i 4 abstencions). 
 
 
Context. 
 
La Comissió Nacional ampliada a regidors/es d’EUiA del 30 de Juny de 2014 va establir un pla 
de treball i una metodologia per abordar les tasques de preparació de les eleccions municipals 
de maig de 2015. La voluntat d’aquest informe es concretar els aspectes estratègics i tàctics 
d’aquestes tasques, i fer partícip al Consell Nacional d’EUiA d’aquest debat que afecta al 
conjunt de l’organització, més enllà de les persones que es dediquen al municipalisme. 
  
EUiA va definir en la seva 6a assemblea el Nou Espai com “Un espai de confluència 
programàtica i pluralitat ideològica. Un programa d'alternativa a les polítiques neoliberals que 
genera el capitalisme, amb defensa dels interessos de la classe treballadora i de tots els 
sectors populars.  Un nou espai engrescador, obert i flexible. Un procés basat en la mobilització 
i des de les bases socials, flexible, on es puguin establir des de fronts comuns de lluita a 
aliances polítiques i electorals que nosaltres sols no podem predeterminar de forma acabada.” 

I en les formes, “Participatiu i democràtic en el funcionament. Amb caràcter assembleari i 

participació igualitària, on cada persona val un vot, per acordar les decisions i decidir amb 
diàleg i consens”. 
És evident que aquesta proposta ha de tenir una concreció en la política municipal, amb actors 
polítics i socials ben diversos. EUiA aspira a construir el Nou Espai en diversos nivells (local, 
nacional, estatal, europeu), mentre que d’altres actors només operen en algun d’aquests 
espais, i per tant, hi ha dificultats afegides a les ja pròpies de la pluralitat de les esquerres i dels 
moviments socials, i del moment polític que vivim, on múltiples crisis es superposen i 
determinen el comportament polític i electoral. 
 
En aquest sentit, l’escenari polític de les municipals es pot veure alterat si hi ha eleccions 
catalanes anticipades, tant per les coordenades polítiques que se’n derivin dels resultats 
electorals, com per la seva afectació a les possibilitats de confluències. A més, EUiA no hauria 
de perdre de vista el conjunt del cicle polític que va fins les generals del 2015. 
 
 
 
La coordinació amb ICV, les EPM, i altres actors per construir conjuntament els espais de 
confluència: reptes i dificultats. 
 
En diverses ocasions hem acordat que els espais de confluència els hem de fer 
coordinadament amb els nostres socis d’ICV (i de les EPM, on hi son presents), i que obriríem 
les conversacions a tothom que estigues d’acord amb sumar esforços en una alternativa 
constituent, social, nacional, i democràtica des dels ajuntaments per derrotar a les dretes. 
En aquest sentit, hem dialogat amb CUP, Procés Constituent, Podem, Guanyem, Avancem, 
NECat, Catalunya-Socialisme-Llibertat, Partido X, entre d’altres. 
Hem de dir que els resultats han estat desiguals fins el moment, tant amb els nostres socis com 
amb d’altres actors socials i polítics. 
Hi ha experiències positives on ICV i EUiA s’han posat a treballar conjuntament amb d’altres 
per articular un espai de confluència des del primer moment, acceptant unes formes de fer 
diferents a les que havíem utilitzat fins ara, i apostant a fons per l’èxit d’una alternativa que 
pugui ser guanyadora. És el cas, fins el moment, de Guanyem Barcelona, que més enllà de 
com es resolgui definitivament, ja ha demostrat que és possible compartir i construir des de la 
diversitat i des del respecte al que cada espai aporta i representa. 
Per contra, en altres municipis ens trobem realitats ben diferents. En algunes localitats, les 
mancances de la coalició ICV-EUiA s’han mantingut, i en alguns casos, han empitjorat, 
interferint en les possibilitats de confluència. En altres, alguns actors veten o hostilitzen la 
presència del espai que representa ICV-EUiA en els espais de confluència. 
Aquestes distorsions han de ser superades amb debat polític franc i perseverància en els 
principis que hem defensat: volem aportar el capital polític que representa ICV-EUiA a la 
confluència, i per tant, no caben fórmules que no ho facin possible, per que volem créixer 
sumant més enllà del que ja som actualment. 



 
    
Criteris que EUiA ha de reclamar de qualsevol espai per a la confluència.  
 
Com deiem, EUiA ha defensat la necessitat de sumar al màxim de forces en una alternativa 
guanyadora i de caràcter rupturista. La suma requereix d’un espai amable i còmode on tots els 
actors es reconeguin mútuament, i es respecti la identitat de cada actor. Organitzacions que 
tenen representació institucional i que han pogut tenir experiències de govern, han de conviure 
amb noves formacions que mai han tingut, o amb persones individuals que provenen de 
moviments socials i que fins ara, no s’havien proposat participar de la política institucional. No 
és acceptable l’exclusió d’actors polítics ni l’establiment de regles de joc en un nou dispositiu 
comú que facin que un actor hagi de deixar l’espai de confluència. Ans al contrari, cal fer un 
esforç per establir els mínims comuns denominadors, i una comunicació conjunta que evidenciï 
una aposta comuna de tots els actors i que visualitzi cap a la ciutadania la suma d’esforços, 
amb elements comuns que facin de “paraigües” del conjunt de la candidatura. 
   
 
 
Criteris de confecció candidatures en els àmbits d’EUiA, d’ICV-EUiA i de la confluència.  
 
EUiA, des de la seva fundació, ha utilitzat el mètode d’eleccions primàries per a l’elecció de 
candidats i candidates, i aquest any, ha ampliat aquest mètode amb la possibilitat de fer 
primàries obertes. La màxima participació en la confecció de les candidatures és una 
reclamació de la ciutadania i d’aquest temps polític que vivim, i per tant, hem d’estar a l’alçada 
d’aquesta petició, i portar a l’espai de confluència la nostra experiència d’elecció democràtica 
directa de persones per a les candidatures.  
És evident que no tots els espais tenen el mateix mètode per confeccionar candidatures, però 
l’espai de confluència hauria d’establir mètodes en torn als següents principis:  
-Participació democràtica via votació de la ciutadania en la confecció de la candidatura.  
-Respecte a la paritat de gènere.  
-Respecte al principi de competència/habilitats.   
-Respecte a la pluralitat d’actors i sensibilitats.  
-En ciutats grans, respecte a la representació territorial (districtes/barris). 
-Garanties democràtiques i regles clares del procés (cens, calendari, tipus de votació, avals...). 
La combinació de tots aquests principis no és fàcil i potser inclús contradictòria, i no hi ha una 
fórmula que automàticament ens porti a aquest resultat, però hi ha maneres de conjugar 
aquests aspectes i trobar un equilibri. El que no son acceptables son mètodes que no 
compleixin amb alguns d’aquests requisits o amb la seva totalitat, com la votació en una 
assemblea presencial sense registre previ, o altres on no hi ha garanties de qui i com es 
participa, o on es veta dels llocs de sortida a les organitzacions polítiques. 
 
 
 
La configuració jurídica de les candidatures de confluència i la seva suma de vot 
supralocal. 
 
EUiA vol participar en els espais de confluència com el que som: un moviment polític i social 
que representa un programa i uns valors col·lectius, i que està disposada a cedir en els 
aspectes que calgui per facilitar la suma, però sense renunciar a la seva naturalesa de força 
política. La LOREG no dona massa marge per la configuració jurídica d’una candidatura: 
partit/federació, coalició de partits, o agrupació d’electors. En aquest estret marge, EUiA ha 
d’apostar per la forma de coalició de partits, per que és la única que ens permet aportar a la 
confluència tots els recursos institucionals dels quals ja disposem, ens permet participar com a 
força política i no com persones individuals, i després, en funció d’establir un comú 
denominador, ens permet accedir a les institucions supralocals. La fórmula d’agrupació 
d’electors quedaria descartada per que no ens permet cap de les qüestions anteriors. 
Sobre la suma del vot per poder accedir a les institucions supralocals: fins ara, com ICV-EUiA-
EPM hem utilitzat la denominació “ENTESA” (que suposava posar una -E al final de la 
candidatura) per poder sumar tots els vots de cada partit judicial per a la nostra candidatura. 
Més enllà del nom final, hem de defensar el mateix plantejament: la coalició posa a disposició 



de la confluència el seu capital polític, econòmic, i institucional, però a canvi ha de poder tenir la 
possibilitat d’accedir als mateixos espais dels quals ja participava, això sí, amb un nou acord 
sobre repartiment de recursos i nous criteris de governança compartits per totes les forces 
confluents. No és el plantejament d’EUiA participar en candidatures que no sumin per ningú, o 
que sumin per una altra força política, i qualsevol excepció a aquesta norma haurà de ser 
validada per la direcció nacional d’EUiA.   
 
 
 
El desenvolupament d’una proposta programàtica d’EUiA i de la coalició per plantejar als 
espais de confluència. Quina aportació singular i amb perfil propi fa el nostre espai a la 
confluència?. 
 
EUiA, i per extensió la coalició, podem aportar als espais de confluència propostes 
programàtiques i línies d’actuació de gran valor, tenint en compte la nostra experiència 
institucional i de govern (que també ha d’incloure, l’autocrítica d’aquelles coses que no ens han 
sortit bé quan hem gestionat des dels governs, i que precisament, les aportem com experiència 
acumulada per no tornar a repetir-les). 
 
Durant les següents mesos hem d’elaborar un programa marc que ens coloqui a principis del 
2015 amb unes propostes que ens defineixin com espai polític de referència en questions que 
les classes treballadores i populars avui demanen d’una alternativa als Ajuntament, com entre 
altres: 
 
-Defensa dels serveis públics municipals: contra la privatització, contra la recentralització, i a 
favor de la remunicipalització dels serveis.  
-Polítiques per a la reactivació econòmica, de lluita contra l’atur, de promoció decidida de 
l’economia social i Ajuntaments proactius en l’estructura productiva i formativa del municipi, 
amb capacitat de diàleg amb el sector des de la proximitat. 
-Empoderament de la ciutadania, establint eines de participació, cogestió i codecisió reals.  
-Defensa de l’interès col·lectiu general per sobre de l’interès privat: espai públic, convivència, 
transparència, defensa dels drets i les llibertats. 
-Ciutats i pobles compromesos amb la sostenibilitat ambiental i territorial. 
-Nova política i propostes per a la regeneració democràtica. El desenvolupament del codi ètic i 
la carta financera d’EUiA, i la seva traslació als espais de confluència. Una proposta global 
sobre finançament de la política local i us dels recursos institucionals en el proper període. 
 
Tenim algunes eines on-line com el web jofaigpolítica.cat on podem recollir propostes de la 
ciutadania per elaborar programa, i com sempre, la celebració d’una convenció programàtica 
nacional que acabi de tancar el programa marc, però han de ser les assemblees de base en 
coordinació amb la direcció nacional les que facin l’esforç de generar propostes en base a la 
seva pròpia experiència, i de les peticions que rep de la gent de les seves poblacions.   
L’equip de política municipal d’EUiA ha de canalitzar, calendaritzar, i promoure aquestes 
iniciatives per fer-los en les millors condicions. 
 
 
 

 


