
Aportació de l’assemblea comarcal del Garraf

� � UNA ESTRUCTURA AMB CAPACITAT D’ACOLLIR TOTES LES FORMES
DE FER POLÍTICA

Tot i que es considera que Catalunya En Comú s’ha d’obrir al màxim, també es
creu que les formes d’inscripció online no comporten necessàriament que hi
hagi una major participació. Així doncs, l’assemblea comarcal considera que cal
apostar per un model mixt en el que es treballi per a que les persones inscrites
s’impliquin. Per a que una organització funcioni cal que les persones que
s’inscriguin es comprometin i aportin. Així mateix, es creu que les persones
implicades han de tenir més pes en la presa de decisions, pel que caldria
establir alguns criteris a l’hora de prendre decisions com un mínim de
participació en assemblees o reunions per poder optar a càrrecs orgànics o per
votar. Cal premiar la implicació en el dia a dia. A més, es considera que cal
treballar sempre en la cerca del consens en els debats, sobretot en la base. Si
es treballa pel consens, no caldria arribar a votar segons quins acords. 

Pel que fa a les estructures territorials, l’assemblea comarcal considera que
hauria de ser local i comarcal, tenint sempre present la necessitat de coordinar-
se a nivell de vegueria. 

� � UNS ESPAIS DE DELIBERACIÓ I DECISIÓ ÀGILS, PARTICIPATIUS I
AMB CAPACITAT EFECTIVA PER ORIENTAR LA DIRECCIÓ POLÍTICA
DE L’ESPAI

Pel que fa als òrgans de direcció, hi hauria d’haver els següents (a banda dels
existents):

- Coordinadora local: escollida per l’assemblea local, ja fos en urna o a mà
alçada. Es considera que formes d’elecció com les primàries separen la
direcció local de l’assemblea, i no permet l’agilitat necessària per revocar
responsabilitats o la direcció local, així com podria passar que una
direcció local es posés en contra de la seva assemblea i aquesta no la
pogués revocar. La Coordinadora local triaria entre els seus membre el
coordinador o coordinadora. 

- Coordinadora comarcal: estaria formada per una persona de cada
assemblea local i un/una coordinador/a. Escollida per primàries. Cada
municipi escolliria una persona de la seva pròpia assemblea, i votaria
una persona que faria de coordinador o coordinadora comarcal.

Es considera que a la Coordinadora Nacional hi hauria d’haver representació
del territori, en funció del percentatge d’afiliació, i que tots els territoris haurien
de tenir com a mínim una persona. Totes les comarques han de tenir
representació. 



Pel que fa a la presa de decisions, les assemblees locals haurien de debatre
sempre els punts que es tractaran a cada reunió de la Coordinadora Nacional.
S’hauria de primar el debat i la deliberació que no pas el funcionament a partir
de plebiscits. Així mateix, les consultes s’haurien de fer sobre temes concrets,
com per exemple el recolzament a una investidura, a uns pressupostos, etc. En
tots els casos hi hauria d’existir un mínim de cohesió respecte a les decisions
que es prenguin de forma democràtica. Anar per lliure només perjudica a
l’organització.

Finalment, els grups institucionals (grups municipals, Diputació, Parlament,
Congrés) han d’estar totalment sotmesos als òrgans de direcció, a les
assemblees i a les consultes. Han d’existir mecanismes per a que cap diputat ni
diputada vagi en contra dels acords presos. 

� � RADICALITAT DEMOCRÀTICA, CAPACITAT DE SUMA I MÈTODES PEL
MAJOR CONSENS EN L’ELABORACIÓ DE LES CANDIDATURES
ELECTORALS

Pel que fa a les candidatures d’àmbit nacional i estatal sempre hauria d’haver
representació dels territoris, votada pels mateixos territoris, cercant sempre
l’equilibri territorial. 

Així doncs, es proposa el següent model:

� � Votació del o la cap de llista.
� � Votació de les 10 persones següents, ja sigui per equips o candidatures

individuals.
� � Representació comarcal en funció de la militància. Per exemple, si la

comarca del Barcelonès és la que en té més, ocuparia el lloc 12, i a
continuació la següent comarca en afiliació. Un cop acabades les
comarques, es tornaria a començar, pel que cap comarca tindria més de
2 candidats o candidates, o més, en el mateix tram de 10. Les inscrites i
inscrits votarien només les candidatures de la seva comarca. 

En el punt 2 i 3 hi hauria correcció de gènere, per tal que les llistes sempre
fossin cremallera. Això representaria que si de les tres comarques amb més
afiliació només sortissin escollits homes, la segona comarca de les tres perdria
un lloc. Això fomentaria que totes les comarques treballessin per a la presència
de dones a les llistes, per tal de no perdre cap lloc a la llista.  

El model s’hauria d’ajustar a les províncies amb menys representació. En
qualsevol cas, permetria que totes les comarques tinguessin certa
representativitat. 

En el cas de les municipals, el model seria semblant. Votació de cap de llista,
les 10 persones següents amb candidatures en equips (de 5 a 10 persones) o
individuals, i votació del següent tram. 



4- TRANSPARÈNCIA, ÈTICA I RENDIMENT DE COMPTES

Es considera que cal millorar el rendiment de comptes de diputats i diputades al
Parlament i al Congrés i Senat. Per això es proposa que cada 6 mesos hi hagi
un període de rendiment de comptes, en el qual diputats i diputades expliquin el
seu treball i el del grup a les assemblees locals. Aquestes trobades, a més,
serviran per a que des de la base es proposin iniciatives.


