
Informe del Consell Nacional d’EUiA (11/12/10)

1.- Introducció
Aquest és un Informe que s’ha anat construint amb les opinions de la Permanent, la 
Comissió  Nacional  i  la  Comissió  de  Campanya.  Un  Informe  que  ha  de  continuar 
caminant,  des  de  l’experiència  concreta,  a  les  assemblees  de  base  i  a  les 
reunions/trobades obertes amb votants, gent d’esquerres i afiliats/des d’EUiA. 

Destacar  que  els  homes  i  les  dones  d’EUiA  i  d’AJ-Joves  d’EUiA  hem  estat 
protagonistes actius d’aquesta important mobilització política.  Un protagonisme amb 
una bona campanya electoral. El CN felicita la feina feta per EUiA, AJ-Joves d’EUiA 
i  la  Comissió  de  Campanya,  (tenint  en  compte  que,  com qualsevol  activitat,  hi  ha 
aspectes que podem millorar). 

Agrair  els suports  d’Izquierda Unida Federal,  sindicalistes i persones del  món de la 
cultura, professionals i juristes, etc. 

Agrair la confiança, mitjançant el vot, als 230.000 homes i dones que han votat ICV-
EUiA. Aquesta confiança és per a nosaltres un compromís.

El CN felicita les persones d’EUiA que han tingut, en aquest 7 any, responsabilitat en el 
Govern d’esquerres. La seva ha estat una contribució important a l’acció del govern i 
han contribuït a la millora política d’EUiA.  

El  28-N  ha estat  la  primera  votació  a  Catalunya  del  cicle  electoral  de  la  crisi 
econòmica i de la sentència del Tribunal Constitucioal. Els resultats mostren que 
ha pres  forma institucional  l’hegemonia de la  dreta.  Una hegemonia  econòmica, 
social, política i ideològica, convertida en escons el 28-N i, en pocs dies, en govern. 

Catalunya s’ha homologat parlamentàriament, en aquestes eleccions, a les tendències 
governamentals  europees  d’avenç  de  la  dreta  i  de  l’extrema  dreta,  com  a  sortida 
institucional conservadora a la crisi econòmica. 

En els darrers 7 anys --tot i les mancances i/o errors del govern catalanista i d’esquerres
—  a  Catalunya  s’han  impulsat  polítiques  socials  i  mediambientals,  i  polítiques 
públiques  i  de  reconeixement  de  nous  drets,  molt  diferents  a  les  polítiques 
desenvolupades en la majoria dels països de la Unió Europa (UE). Això, després del 28-
N, i atenent al programa de CiU, lamentablement canviarà empitjorant les polítiques cap 
a les persones, el serveis públics i el territori.   

2.- Una resum descriptiu dels resultats electorals
*  El  Parlament  ha  girat  cap  a  la  dreta:  la  representació  política  dels  poderosos 
aconsegueix 62 diputats amb CiU i 18 amb el PP.
*  No  hem  aconseguit  l’objectiu  polític  d’una  nova  majoria  d’esquerres.  Ara  les 
esquerres som minoria al Parlament. 
* ICV-EUiA aconseguim consolidar la coalició i l’espai electoral, tot i la pèrdua de vots 
i dos escons, i hem garantit el diputat i la diputada d’EUiA.
* Destacar que ha pujat en 3,5 punts la participació. L’abstenció ha baixat a nivells de 
1999, tot i que es situa al 40,1%. Els vots en blanc superen els 92.331 (2.94% el 2010, 
2,02 % el 2006)
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*  CiU  obté  el  seu  millor  resultat  des  de  1995  i  s’imposa  a  pràcticament  tots  els 
municipis.
* El PSC cau per sota del 20% per primera vegada.
* ERC obté el pitjor resultat dels últims vint anys.
* C’s millora resultats i SI obté representació, és a Osona i el Berguedà on ha obtingut  
més suport.
* Es preocupant la força en vots de la xenòfoba i racista PxC (2,42 %).
* A la nostra “esquerra” no hi ha força electoral significativa.

3.- Una nova etapa en la història de Catalunya, majoria de dretes
Els resultats del 28-N mostren la fi d’una etapa: el govern d’esquerres (28 PSC, 10 ICV-
EUiA, 10 ERC); que s’obre un període d’involució en temes socials i mediambientals 
(62 CiU i 18 PP) i un nou escenari en les relacions Catalunya-Espanya (62 CiU, 10 
ERC, 4 SI).

La dreta ha vingut per a quedar-se, no és només una victòria  electoral. S’imposa el 
catalanisme conservador,  al  catalanisme popular.  S’imposa la llibertat  individual,  als 
drets  col.lectius  i  a  la  igualtat  d’oportunitats.  S’imposa  les  retallades  públiques  i  el 
suport al sector privat, a l’enfortiment de l’Estat del Benestar. S’imposa la legitimació 
de les polítiques liberals des mitjans de comunicació (públics i privats), a les mesures 
equitatives per a la sortida de la crisi. S’imposa la retallada d’impostos a qui més te,  
més  guanya  i  més  contamina  i  es  retrocedeix  en  la  progressivitat  fiscal.  Avança  el 
populisme, la xenofòbia i el rol social i ideològic de la jerarquia catòlica. Els sectors 
econòmics i financers catalans, s’uneixen al poder econòmic i financer espanyol. 

La  dreta  ha  vingut  per  a  quedar-se  tal  i  com ho  mostra,  també,  el  que  coneixem: 
possibles noms de consellers/es, possible limitació del pluralisme, el paper que pretén 
jugar CiU a Espanya (fins  les eleccions i  després),  l’acompanyament  de mitjans de 
comunicació públics i privats...

4.- No hem aconseguit una nova majoria d’esquerres, ara som minoria 
al Parlament 
Els motius de la pèrdua de la majoria d’esquerres són diversos: 
*  El  28-N  ha  estat  la  primera  votació  a  Catalunya  del  cicle  electoral  de  la  crisi 
econòmica. Els resultats mostren, com al conjunt d’Europa, que les conseqüències de la 
crisi passa factura als governs i que es gira cap a la dreta.
* Els resultats mostren que ha pres forma institucional l’hegemonia de la dreta. Una 
hegemonia econòmica, social, política i ideològica, convertida ara en escons.
*  Les  polítiques  socials  i  econòmiques  del  Govern  del  PSOE ha  estat  un  llast  pel 
Govern d’esquerres i un element de desmobilització de part de l’electoral d’esquerres.
* El Govern -fa 7 anys- ha patit una campanya de desgast permanent i tòpics (com 
Tripartit) de certs grups de comunicació, i de tertulians i opinadors/es de mitjans de 
comunicació públics i privats, que projectaven un relat permanent i que s’ha convertit 
en hegemònic d’un govern del soroll, quasi il.legitim i al que calia canviar.
* L’experiència del Govern d’esquerres plural s’ha viscut només en clau institucional, 
ha estat només una suma institucional. Les forces polítiques no hem practicat la unitat 
d’esquerres en la societat, una necessària barreja plural d’esquerres per acompanyar a la 
societat el canvi d’esquerres i aconseguir més participació de la gent en les lleis i el 
programa de govern. 
* L’obra de Govern, tot i les seves mancances, ha canviat Catalunya en positiu, però 
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s’ha demostrat que per a la immensa majoria el que no es coneix, no existeix. Calia més 
informació, comunicar millor i garantir més implicació ciutadana en l’acció del govern.
*  Han  estat  les  primeres  eleccions  post-sentència  del  Tribunal  Constitucional.  La 
sentència  s’ha  viscut  com  una  derrota  del  Govern  de  Catalunya  i  la  important 
mobilització del 10 de juliol la capitalitzat electoralment CiU. 
*No és de rebut que el PSC i ERC, amb una valoració compatida positiva de l’acció de 
Govern,  expressessin  en  la  precampanya  una  posició  contrària  a  la  unitat  de  les 
esquerres, que va mostrar que no hi haurà una alternativa d’esquerres a una CiU que 
anava creixent.
* Han estat negatius alguns acords de govern i alguns posicionaments públics -des del 
govern  o  partits  de  l’Entesa-  que  han  donat  aire  a  l’oposició  i/o  han  promogut  la 
sociovergència.

5.- Els resultats d’ICV-EUiA consoliden la coalició i l’espai electoral
Des d’una necessària reflexió autocrítica per la pèrdua de vots i de dos diputats, ICV-
EUiA aconseguim consolidar la coalició i l’espai electoral (tornem als nivells de 2003). 

La pèrdua de vots s’emmarca en el retrocés conjunt de les esquerres, les conseqüències 
de la crisi i d’aspectes de la gestió governamental (parts de la LEC i certes decisions 
d’Educació,  conseqüències  de  l’aplicació  a  Catalunya  de  les  retallades  del  Govern 
espanyol, criteris de gestió de serveis públics...). 

També  cal  continuar  reflexionant  com,  des  d’una  experiència  de  govern  plural 
d’esquerres, es projecta i pràctica més el perfil propi d’unes formacions de l’esquerra 
alternativa.

ICV-EUiA hem resistit  millor  electoralment,  que el  PSC i  ERC, tot  i  un campanya 
permanent d’atacs de la dreta política i econòmica, i de certs grups de comunicació i 
d’opinadors/es de mitjans públics i privats. 

Els resultats d’ICV-EUiA s’expliquen:
• Per la implicació activa, social i institucional, d’ICV-EUiA amb els sindicats i la 

vaga general.
• Per  haver  confrontat  un  model  social  i  mediambiental  d’esquerres,  front  al 

model de CiU. Defensant sortides d’esquerres a la crisi.
• Per la defensa de la gestió de govern en la perspectiva d’una nova majoria més 

d’esquerres.
• Per valor unitari d’un coalició d’esquerres i ecologista que representem EUiA i 

ICV.
• Per una bona campanya de proximitat. Una campanya més complerta, parlant 

dels  problemes  de  la  gent  i  amb  missatges  clars,  un  discurs  d’alternativa 
d’esquerres a la crisi econòmica i per una bona campanya feta pels candidats/tes 
i per les organitzacions d’ICV i d’EUiA.

• Per haver plantejat ICV-EUiA com l’esquerra d’acollida davant les polítiques del 
PSOE i els desconcerts per a gent d’esquerres del PSC i ERC.  

• Pel  que  suposa  d’important  aportació  a  la  mobilització  electoral,  els  nivells 
d’arrelament social i presència organitzativa.
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6.- Què proposem per abordar aquesta nova situació política?

• Hem entrat en una fase d’acumulació de forces i recomposició social, popular i 
de les esquerres, des de la mobilització, l’enfortir l’organització social i la unitat 
de les forces d’esquerres. Són moments d’unitats per fer front units a la crisi, 
per aconseguir organitzar societat i fer créixer la politització de la gent, fer 
lluita ideològica i tornar a ser més forts l’esquerra social i política.

• Haurem de contribuir a defensar políticament i socialment les conquestes i els 
avenços de les polítiques dels governs d’esquerres. Una defensa barri a barri, po-
ble a poble i sector a sector (escola a escola, hospital a hospital, universitat a 
universitat...). Una defensa des del carrer i les organitzacions socials, i des del 
Parlament i els ajuntaments. Haurem de contribuir a impulsar espais comuns en-
tre les organitzacions socials i les forces polítiques d’esquerres i, evidentment, 
entre les formacions d’esquerres. Són moments d’unitats, mobilització i orga-
nització social, per a defensar drets i conquestes.

• Una primera lectura dels resultats d’ICV-EUiA torna a mostrar que ens cal des-
plegar totes les potencialitats de la coalició. Els resultats, i el tipus de campanya 
de proximitat, ens confirmen que cal més coalició política –tal i com va acordar 
la 5a AN- no només ser una coalició electoral. Són moments d’unitat, obertu-
ra i suma de l’esquerra roja i verda. ICV-EUiA ha de cercar nous espais de 
trobada i, alhora, ser una esquerra d’acollida.

• Després del 28-N les forces d’esquerres hem entrat en una situació difícil. Més 
enllà dels debats interns de cada formació política de l’esquerra catalana, serà 
necessari contribuir a impulsar de nou la cultura unitària i trobar espais per a 
compartir respostes i reflexions. Són moments d’unitat per a coses concretes i 
per frenar la involució que pretén CiU des de l’esquerra plural catalana.

• Ajudar a concretar una  ronda de trobades d’ICV-EUiA amb organitzacions 
socials i mediambientals a nivell nacional per a escoltar, analitzar la nova situa-
ció i establir activitats conjuntes. Unes trobades a realitzar, també, des de les as-
semblees de base d’EUiA. 

• Accelerar la concreció dels acords de la 5a Assemblea Nacional (AN) i fer 
canvis per a: enfortir EUiA, organitzar més societat, avançar en una EUiA 
més moviment i més coalició política. 

• Convocar una Conferència Política, el primer trimestre de 2011, per actualit-
zar propostes, créixer, adequar l’organització, fer balanç des de la 5a AN i d’im-
puls per a les municipals. 
Una Conferència Política no com a cimera de cap de setmana, sinó una iniciativa 
política de tres mesos per a que es reuneixin totes les assemblees de base. Una 
conferència protagonitzada per les assemblees per aprofundir pedagògicament 
en les propostes de la 5a AN en la realitat concreta de l’àmbit (local, món del tre-
ball, sectorial) i analitzar l’estat del desenvolupament de les propostes i el funci-
onament d’EUiA, a la llum de la nova situació política. Una conferència pensada 
i organitzada -des de la base- per a garantir la participació democràtica dels afili-
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ats/des de cada assemblea, de la Gent d’EUiA i oberta a la participació de gent 
d’esquerres i on, també, el Consell Nacional faci balanç.
Una Conferència Política a la que la Fundació l’Alternativa hi contribueixi orga-
nitzant debats i taules rodones.  

• Convocar  les  properes  setmanes  actes/reunions/trobades  obertes d’EUiA 
(territorials, món del treball i sectors) i d’AJ-Joves d’EUiA. Obertes a votants de 
la coalició i a gent d’esquerres per a escoltar, posar en comú la nova situació 
(general i concreta de cada assemblea) i que fer junts.
A les assemblees territorials és molt important treure’n conclusions dels resultats 
(taula electoral, barri i ciutat) pensant en les actuacions a desenvolupar i, també, 
pensant en les eleccions municipals. 

7.- Preparar les properes eleccions municipals:
Per a les properes eleccions municipals del mes de maig, cal aprofitar la mobilització 
social i la campanya electoral viscudes per a donar continuïtat -territorial i sectorial- a 
l’activitat de les municipals.

Les eleccions municipals són una nova mobilització per a EUiA i per a ICV-EUiA. La 
política municipal és un espai de lluita per a EUiA i ara, en una situació d’avenç de la 
dreta, és encara més important per mostrar les propostes i la gestió municipal d’esquer-
res, per aturar governs municipals de dretes i per a combatre els valors reaccionaris i ul-
traconservadors que prenen forma a barris, pobles i ciutats de Catalunya.

Comissió de Candidatures: Joan Josep Nuet, com a responsable, Juanjo Fernández, 
Toni Salado, Alfonso Salmerón, Grego Belmonte, Francesc Matas i Sònia García.
 

• Fer estudi  post-eleccions  Parlament  i  establir  prioritats,  relacions  permanents 
amb coordinadors/es, ajudar a l’extensió i obertura de llistes, i espai de tracta-
ment de possibles conflictes candidatures.

• Una primera proposta a la primera quinzena de desembre.

Comissió de Campanya: Sònia García, com a responsable, actualitzar proposta noms.

* Donar continuïtat a la feina feta en Campanya Parlament i a la presència en 
l’espai públic, acompanyar amb imatge i actes a candidats/es i prioritats, tancar 
el nou disseny i tipus de campanya amb ICV.
* Una primera proposta a la primera quinzena de desembre.

8.- Contribuir a les mobilitzacions sindicals del 15 i 18 de desembre, i ajudar a es-
tendre la ILP
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