Resolució del Consell Nacional d’EUiA sobre els resultats de les
eleccions municipals del 24 de Maig.
1-Volem agrair a la ciutadania el suport rebut a totes les candidatures on EUiA es
presentava.
Les candidatures agrupades sota la coalició ENTESA han rebut 366.611 vots a tota
Catalunya (242.021 al 2011), un 11,78% (8,43% al 2011), i s’han obtingut 358 regidors i
regidores (400 al 2011), essent la quarta força municipalista de Catalunya en vots, i la
cinquena en regidors i regidores.
En 5 municipis hem obtingut majoria absoluta, i en 14 més hem estat la força més votada.
2-Saludem l’augment de la participació a Catalunya en aquestes eleccions, que han
aportat en les zones més populars molts vots a les opcions de canvi que han millorat els
seus resultats. Encara així, una part important de barris treballadors continuen amb xifres
elevades d’abstenció electoral, una qüestió que segueix preocupant EUiA per que és
conseqüència d’una manca de participació política i comunitària quotidiana que va més
enllà de les conteses electorals.
3-Afirmem que el cicle de canvi que vam anunciar per aquest 2015 ha començat, amb
resultats desiguals segons els territoris, però amb experiències molt positives i que tindran
efectes en el mapa local i supralocal, en el mapa autonòmic, i que es poden traslladar a
les eleccions generals previstes a finals d’aquest mateix any.
A Catalunya, el mapa polític ha girat a l’esquerra i vers les forces que defensen l’exercici
del dret a decidir, i en una bona quantitat de municipis hi haurà majories de canvi que
faran fora a les dretes i el bipartidisme dels Ajuntaments.
CiU i PP han perdut en global vots i regidors/es, que en gran part han anat a parar a ERC
(2384 regidors/es al 2015, 1377 al 2011), CUP (372 regidors/es al 2015, 101 al 2011) i
Entesa. El PSC passa a ser tercera força en regidors/es (1278 regidors/es al 2015, per
2115 al 2011) però continua sent la segona força en vots.

Ciutadans ha augmentat la seva representació local (de 7 a 176 regidors/es), però no ha
estat primera força a cap Ajuntament, i encara que la seva implantació a les zones
metropolitanes és important, el seu paper de partit frontissa podria ser menor del previst.
Plataforma per Catalunya ha vist disminuïda la seva representació de 67 a 8 regidors i
regidores, aspecte del qual ens felicitem, per que significa que el poble ha girat l’esquena
a aquests plantejaments, i hi ha menys portaveus del racisme i de la xenofòbia als nostres
ajuntaments.
4-Constatem que l’aposta política d’EUiA i de la coalició per sumar i confluir amb d’altres
actors socials i polítics ha estat un encert, i malgrat les dificultats d’aquests processos, allà
on hem tingut la capacitat de construir una candidatura amb d’altres ha estat recolzada
per la ciutadania amb uns millors resultats.
Allà on no ha estat possible sumar amb d’altres, per diversos factors, la coalició ha
continuat sent una referència de la gent d’esquerres, com demostren la gran majoria de
resultats arreu del territori.
La coalició ha mantingut les principals alcaldies que tenia, i guanya la possibilitat de tenir
alguna més. EUiA conserva i millora resultats en les tres alcaldies que tenia: conserva la
majoria absoluta a Montornès del Vallès, assoleix la majoria absoluta a Olesa de
Montserrat, i augmenta la seva majoria a Altafulla.
5-Felicitem a Barcelona en Comú per la victòria a l’Ajuntament de Barcelona, a la seva
cap de llista, Ada Colau, a les forces confluents, i als milers d’activistes que han
acompanyat aquesta candidatura. Ha estat primera força amb 176.337 vots, 11 regidors i
regidores, i ha estat força més votada a 6 dels 10 districtes de Barcelona.
EUiA es va marcar tres objectius a Barcelona: fer una candidatura de confluència unitària
al màxim i guanyadora, ser primera força a la ciutat, i mantenir la representació municipal
d’EUiA a l’Ajuntament. Tots tres objectius s’han complert, i felicitem la tasca de la gent
d’EUiA de Barcelona i de la coalició ICV-EUiA per aportar tota l’experiència i el capital
polític d’aquest espai a Barcelona en Comú, sense el qual no hagués estat possible
aquesta victòria. EUiA està compromesa amb tot l'equip municipalista de regidors i
regidores, així com d'activistes en comú, i l'acció política que impulsen.
6-Constatem que l’estratègia d’Artur Mas d’instrumentalitzar i fer xantatge amb el dret a
decidir de manera partidista ha fracassat, i que la ciutadania s’ha expressat electoralment
més enllà del relat reduccionista que CiU i els seus mitjans de comunicació van intentar
imposar en precampanya i campanya, intentant vincular les municipals a una hipotètica
primera volta d’unes incertes eleccions catalanes el 27-S, que CiU, ERC, Omnium, ANC i
AMI havien pactat en clau plebiscitària.

Així mateix, manifestem el nostre rebuig a les declaracions i les pressions polítiques que
des del primer dia, i sense encara haver pres possessió, està realitzant la Generalitat de
Catalunya, i el propi President, en contra de la candidatura Barcelona en Comú.
7-En quant als resultats a la resta de l’Estat, valorem positivament que a moltes ciutats
importants com Madrid, Saragossa, València, o Corunya, per exemple, el PP pugui perdre
l’alcaldia. Aquests canvis no han tingut la mateixa translació en l’escenari autonòmic, on la
major fragmentació de les esquerres i les opcions de canvi ha propiciat que el PP pugui
optar a mantenir alguns governs autonòmics importants.
8-Felicitem a tota EUiA i Alternativa Jove per l’esforç fet en campanya, així com al conjunt
de la coalició i de tots els confluents per tenir uns resultats que, globalment, considerem
com positius.

ACORDS:
1-EUiA contribuirà a fer majories de canvi en els Ajuntaments i alcaldies d’esquerres. No
facilitarem alcaldies a les dretes (CiU, PP, Cs) per acció u omissió de les nostres
candidatures, ni facilitarem que les dretes tinguin un major paper institucional en el mon
local.
2-Mantenir i, si és possible, augmentar la representació d’EUiA en els òrgans supralocals,
i adequar el seu funcionament a l’estratègia política global de canvi, i al que reclama la
ciutadania sobre transparència i bon funcionament de les institucions de segon nivell.
3-Traslladar les experiències i els aprenentatges de les confluències municipals a
l’escenari català i estatal, donat el cicle electoral que ve, on ha de continuar el corrent de
fons de canvi amb noves candidatures unitàries que estiguin en disposició de disputar la
victòria, tal i com s’ha fet a Barcelona i d’altres ciutats. Emplacem al conjunt de forces
socials i polítiques de canvi a trobar fórmules de suma que permetin articular en majoria
política i institucional el que avui ja és socialment majoritari, tant a Catalunya com a la
resta de l’Estat.
4-En cas de confirmar-se que el dia 27 de Setembre hi haurà eleccions catalanes,
continuarem proposant una candidatura de confluència guanyadora que sigui alternativa
al govern conservador de CiU, per un canvi social i de ruptura democràtica que posi les
necessitats de les persones al centre de l’agenda política, per un canvi democràtic que
regeneri la política i les institucions, i per l’exercici del dret a decidir de Catalunya via
consulta o referèndum el seu status polític, on EUiA defensarà els principis polítics
acordats d’un Projecte Constituent per Catalunya, i de la República Catalana lliurement
federada, social i democràtica.

