INFORME ELECCIONS MUNICIPALS CN d’EUiA 27 maig 2011
1.- Felicitar la bona feina feta per EUiA i ICV-EUiA. Felicitar els candidats/tes pel seu treball (els
que han sortit i els que no), i els nous regidors/es, alcaldes i alcaldesses.
2.- ICV-EUiA ha fet una bona campanya. Una expressió, en un període de temps taxat, de
propostes en favor de l’ocupació, els serveis públics i el medi ambient. Una bona feina als
ajuntaments i de connexió i participació a les mobilitzacions.
3.- Els resultats d’ICV-EUiA fan la coalició més decisiva per majories d’esquerres i es pot
optar a 26 alcaldies. Els resultats mostren que ICV-EUiA ha fet el deures en un context
d’hegemonia conservadora i de cicle electoral de gir cap a la dreta i cap el populisme feixista. Són
uns resultats que consoliden l’opció d’esquerres i ecologista d’ICV-EUiA en moments en que la crisi
de representació és estructural i on les altres forces d’esquerres tenen severs retrocessos. Cal destacar
en positiu la connexió amb les mobilitzacions socials i sindicals i, també, retenir que no recollim –
significativament- els vots perduts pels socialistes i que no sens percep com l’alternativa. Prop de
250.000 vots, el 8,43%, 400 regidors/es (amb una pèrdua d’un 0,5% de vots i uns 50 regidors) que
mostren un resultats important, desiguals a ciutats i pobles, d’una coalició que municipalment ara, és
més metropolitana i menys nacional.
4.- La situació post 22-M és molt preocupant: nou gir conservador i avenç de la dreta extrema i
el feixisme a Europa. Les eleccions mostren de nou corrents de fons d’hegemonia i consolidació de
les dretes. Els resultats a Catalunya i a Espanya són negatius. Més majories de dretes a ajuntaments,
diputacions i parlaments, agreujaran les polítiques antisocials i les retallades en les polítiques
públiques, amb les seves conseqüències negatives per a la majoria de les persones i la democràcia.
Continua produint-se un nivell alt d’abstenció i percentatges a retenir de vot blanc i nul.
A Catalunya, CiU vol legitimar amb els resultats les injustes retallades als Pressupostos i continuar la
involució en l’estat del benestar. Avui, el nacionalisme conservador té en la nació catalana major
hegemonia en el fet nacional i fa recular més el catalanisme popular. Una CiU que retalla drets
socials i que, amb Felip Puig com a conseller d’interior, vulnera drets democràtics. A Catalunya ha
avançat institucionalment, també, la dreta extrema, la xenofòbia i el feixisme amb el PP i PxC: un
perill per les persones, les llibertats, la política i la democràcia. Aquest nou retrocés de les esquerres
mostra la necessitat de que cada espai de les esquerres aprofundim els respectius anàlisis, i
constatem que, per actuar avui i reconstruir el futur, ara les esquerres no som alternativa a
l’hegemonia conservadora.
A Espanya, el creixement del PP confirma que la dreta àmplia molt el seu pes institucional que els
pot garantir l’arribada al govern espanyol a les eleccions generals. Les polítiques del govern de
Zapatero és on trobar els motius de la importantíssima derrota electoral del PSOE. Un PSOE ha
canviat de candidat després del 22-M: Rubalcaba cap de llista; però el que seria rellevant per
respondre a les conseqüències de la crisi i per a frenar al PP, seria el canvi de polítiques amb un gir
cap a l’esquerra parlamentària i de reconnexió amb la seva base social i electoral.
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L’avenç d’IU és positiu en vots, a municipals i autonòmiques- És constata que la realitats
institucionals són desiguals per a les federacions d’IU, a ciutats i comunitats autònomes, i que, tot i
sumar més vots no és recull significativament els desgast del PSOE. La ciutadania a l’estat espanyol
no veu l’esquerra com a alternativa en aquest moment a la crisi i la dreta avança. Per a contribuir a
frenar la dreta en el seu avenç, fins al govern espanyol, caldria promoure confluències des d’IU amb
d’altres formacions polítiques, creadors d’opinió, sindicalistes, joves, persones de la cultura,
l’ecologisme... per oferir un programa per a la quotidianitat que doni respostes possibles i
compartides a la crisi; i que ofereixi també valors i horitzons de canvi en la política, obertura de
l’esquerra i d’aprofundiment en la democràcia.
5.- Mobilitzacions socials i sindicals, la importància de les energies cíviques. Cal destacar de nou
que, des de fa mesos, s’estan donat mobilitzacions socials, sindicals i energies cíviques diverses a
Catalunya. Respostes de diverses organitzacions i de part de la ciutadania que, de manera més
organitzada i en plataformes, des de sectors (salut, educació, cultura, universitat...), i de manera
capil·lar a pobles, escoles i hospitals. Importantíssimes manifestacions sectorials a petits pobles,
mitjanes ciutats, capitals i el 14 de maig a Barcelona. L’acampada a Plaça Catalunya i les vivències
de 15-M en diversos indrets del país. Manifestos, ILP’s i recollides de signatures. La vaga general
del 29 de setembre, les mobilitzacions del sindicalisme i dels treballadors/es contra ERO i
tancaments. Les Plataformes pels afectats de les hipoteques i les accions concretes per a frenar
desnonaments. Les accions de professionals i usuaris de la sanitat pública i les accions de les
associacions de pares i mares i dels professionals de l’educació pública. Els manifestos i les accions
de les plataformes com Prou retallades i Ni un pas enrere.
Totes les mobilitzacions i accions són necessàries. Bones experiències per a donar respostes a
mesures injustes i per aconseguir coses concretes. Espais participatius de noves unitats
democràtiques i d’experiències comunitàries claus, per a modificar correlacions de forces en favor
de la gent i les polítiques d’esquerres. Expressions diverses del conflicte que pot suposar noves
experiències per a fer política. Propostes i manifestos per donar sortides compartides i canvis
legislatius a una mesures polítiques governamentals injustes i insolidàries.
6.- Més pes polític per a ICV-EUiA, majories d’esquerres i impedir que el PP i PxC arribin a
governs municipals. La Comissió Nacional d’EUiA va aprovar, abans de les eleccions, proposar al
Consell de Govern de la coalició garantir majories d’esquerres. La concreció va fer-se a l’acord de la
Coalició de dilluns 23:
“Garantir el màxim possible d’alcaldies als pobles i ciutats on les candidatures de la coalició ha
estat la llista més votada.
Garantir el màxim possible de majories de progrés, respectant la llista d’esquerres més votada, amb
l’objectiu de garantir les polítiques socials en defensa dels col•lectius més vulnerables i plantar
cara a la retallada de drets socials i serveis públics.
Impedir pactes i majories de govern en les que participi el PP o partits xenòfobs com Plataforma
per Catalunya, Via Democràtica, etc.
No precipitar negociacions i possibles acords de govern sense la comunicació a les direccions
nacionals d’ICV i d’EUiA. La coordinació entre les direccions local, comarcal i nacional, permetrà
un anàlisi global del mapa electoral i de les relacions polítiques.”
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Unes orientacions polítiques de majories d’esquerres, d’impedir governs del PP i PXC i de no pactar
amb CiU, per a configurar ajuntaments. Un mètode de negociació i comunicació necessari a la
direcció, de les assemblees d’EUiA i grups municipals de la Coalició.
També és important i solidari, pensant en tot EUiA, que les implicacions/dedicacions personals
institucionals i als grups municipals, siguin compartits amb la direcció.
7.- ICV-EUiA, moments de canvis. La campanya feta i els resultats torna a posar sobre la taula,
com ha dit EUiA des de la 5a Assemblea Nacional, que la coalició ICV-EUA necessita canvis. Un
debat necessari a obrir a nivell general a la coalició i amb diverses energies d’esquerres, amb
persones del món de la cultura i professionals, amb sindicalistes, amb joves alternatius... És necessari
estudiar com avançar, des de l’objectiu d’una coalició política, en una cultura frontamplista, més
inclusiva i més democràtica, capaç de respondre al principals problemes del país: creació ocupació,
defensa dels serveis públics, els reptes mediambientals i l’aprofundiment de la democràcia, i també
aprofundir en els temes de la ciutadania, la diversitat i convivència. Un canvis per tal de ser una
esquerra roja, verda i nacional, més útil per a la lluita social, que ampliï teixit social alternatiu, que
aprofundeixi en la democràcia i que incorpori més persones a la política.
8.- EUiA Els resultats per a EUiA (creixement de l’11% en regidors/es, 3 alcaldies, regidora a
Barcelona i més presència als districtes de la ciutat) han de servir, també, per a accelerar la concreció
dels objectius polítics i organitzatius en els que estem compromesos a la 5a AN i que hem anat
posant al dia. Concretar com portar la política al món del treball, avançar més en la sectorialització
(sanitat, ensenyament, universitat, solidaritat, dones, immigració...) i millorar el treball de les
assemblees territorials i la presència als barris, pobles i ciutats. Necessàriament, també, des de la
Fundació l’Alternativa i EUiA aprofundir en dues qüestions que han estat molt present en la
campanya: Immigració i la Catalunya un sol poble, i la Democràcia. El CN d’EUiA proposa que les
assemblees de base d’EUiA facin les seves reunions valoratives (fins el 4 de juliol) de les seves
experiències i resultats en aquestes eleccions, que en treguin conclusions i que aquest Informe pugui
ajudar políticament i organitzativament al debat.
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