ENTESA DE PROGRÉS MUNICIPAL: l’esquerra verda nacional
Anàlisi
El nou cicle electoral ha permès a l’Entesa de Progrés Municipal (EPM)
presentar 82 candidatures, de les quals 61 han obtingut representació als
consistoris i 14 han arribat a l’alcaldia. Per tant, prescindint de les expectatives
prèvies, l’EPM constitueix una realitat del nou panorama polític municipal
català, amb una presència municipal només superada pels grans partits
parlamentaris del nostre país.
Aquest tercer creixement consecutiu en unes eleccions municipals consolida
definitivament el projecte de l’EPM i l’obliga a un esforç urgent i d’adequació
de les estructures internes de presa de decisions, de funcionament i de
suport a la tasca municipal, tal i com correspon a una organització de la
presència i la dimensió actual. L’organització ha d’iniciar una nova etapa,
dotant-se dels instruments d’organització interna adequats i necessaris, així
com de les estratègies d’expansió i comunicació externes necessàries per fer
créixer el projecte de l’esquerra municipal, verda i nacional que representa
l’EPM.
La coalició amb ICV ha possibilitat aquesta dinàmica de creixement i ha permès
crear una primera estructura d’organització, En l’inici d’aquesta segona etapa
de les EPM, cal replantejar l’encaix o les fórmules de relació amb ICV, a
partir de realitzar propostes que possibilitin la incorporació de l’EPM en els
òrgans de decisió de la coalició en igualtat de condicions. Cal pensar en les
fórmules orgàniques de relació, així com en la necessitat d’incorporar a ICV de
les particularitats ideològiques del nostre missatge. Des de la nostra
participació en els òrgans de la coalició hem de possibilitat que ICV incorpori en
el seu missatge els elements característics de l’EPM, especialment la
sensibilitat territorial i municipal, així com la nacional.
La conjuntura social (crisi econòmica, desigualtats socials, desencís i pèrdua
de credibilitat cap a les formacions polítiques existents) i la pèrdua de cert
suport dels sectors populars cap al projecte de l’esquerra transformadora fa
que haguem de replantejar des de l’EPM quin és el camí que hem de seguir.
Sovint tenim un esperit molt crític, en el context social i polític existent, que ens
ha portat a treballar des de l’àmbit estrictament municipal, però alhora formem
part d’un país i d’un món que volem canviar pensant globalment i actuant
localment. És obvi que la nostra incidència política ha d’anar més enllà del que
és estrictament municipal. Incidir vol dir reflexionar, aportar, treballar per tal

d’adequar la coalició ICV-EUiA-EPM cap a un projecte d’esquerra verda i
nacional que ens engresqui, ens il·lusioni i ens el sentim nostre i nosaltres part
d’ell. Creiem que aquest projecte no ha analitzat suficientment què està
passant en el nostre món, en la nostra societat cada vegada més complexa i
que sovint allò que es parla al carrer, el que inquieta a la ciutadania no és el
que diem i aportem nosaltres. El nostre llenguatge, sovint, no és comprensible
per part de la ciutadania. Hem de pensar com plantegem les problemàtiques
des d’una concepció honesta i coherent amb els nostres principis de justícia
social i de sostenibilitat ambiental. Sovint la percepció dels sectors més
desafavorits fa que no se’ns vegi com a alternativa a la solució de les seves
problemàtiques. Per tant, cal reflexionar sobre el paper actual que juga
l’esquerra, hem de sortir del manual i passar a nous plantejaments que donin
resposta a la desorientació actual.
No hem analitzat a fons els resultats de la nostra coalició en les municipals i les
generals, el perquè d’una esquerra radical o verda que s’enfonsa a diferents
països d’Europa (Itàlia, Alemanya, França, etc.), el perquè d’una dreta populista
que arrossega part de l’electorat dels barris populars on votaven a l’esquerra. I
és que al sistema públic, del qual nosaltres en som uns ferms defensors, no se
li permet ni la més mínima escletxa de crítica a un funcionament cada vegada
més burocràtic i tecnocràtic. És obvi que cal fer anàlisis, replantejar estratègies,
fer un discurs més proper, cal fer pedagogia, reflexió i l’Entesa és una
oportunitat per incidir en una coalició que s’ha d’obrir a la societat, que ha
d’incloure nova gent, noves maneres de fer, sense perdre la seva cultura pròpia
i el seus orígens, però a la vegada incorporar els sectors actius de la nostra
societat, sovint no polititzats però que representen una societat civil organitzada
i dinàmica dins entitats i associacions i que són la majoria en els grups
municipals de l’Entesa
Hem de participar activament amb ICV, redefinir estratègies, cal un ecologisme
que vagi més enllà dels referents típics i tòpics, que tingui en compte una
realitat territorial, cal una esquerra que reformuli propostes i s’acosti a la realitat
de la ciutadania aportant solucions, en temes també com el fenomen migratori.
Cal deixar de fer paternalisme per fer una política de defensa de les persones
amb les obligacions que comporta dins la nostra societat. Cal ser grans
defensors d’una realitat col·lectiva i plural dins la nostra nació sense estat des
d’una convicció de radicalitat democràtica i llibertat col·lectiva. Cal defensar
sense embuts el procés d’autodeterminació i serà el poble des d’un clar procés
participatiu qui ha de definir el model de país que vol.
ICV és el projecte que més s’acosta a la nostra manera de fer i pensar, per tant
és el projecte possibilista de transformació de la nostra societat. Hem de
defugir la confrontació i la fragmentació per pensar en la suma d’esforços des
de la pluralitat, si nó és així perdem una oportunitat i de retruc, què ens queda?
Poca cosa. Tenim l’oportunitat històrica de crear un procés que reactivi
socialment el nostre país amb sectors socials diversos. Caldrà, però, dosis
importants de reflexió, de paciència, de valorar el que és positiu i no el que és
negatiu, analitzar les coses en la seva justa mesura, què vol dir governar, què
vol dir ser minoria dins un govern de coalició i ser a l’oposició. I ens hem de
demanar en què hem avançat, i què estem disposats a fer i a aconseguir.

Segur que des de la suma aconseguirem més que des de la resta. Apa, doncs,
som-hi i no ho desaprofitem! Cal que prenguem consciència que els grans
reptes de la història, sobretot quan pretenen la llibertat i la justícia per la
humanitat, només s’han aconseguit quan són prou intel·ligents per confluir i no
per diluir. D’altra banda, el capitalisme és salvatge i estem vivint un moment de
final d’etapa. És l’hora d’una esquerra diferent: som-hi, doncs!
ÀMBITS D’ACTUACIÓ
1. Suport als grups municipals
Dissenyar el model de suport i assistència a tots els grups municipals de les
EPM per a poder desenvolupar amb garanties la seva activitat municipal i
comarcal, tot i respectar la seva independència en la presa de decisions
polítiques.

2. Relació amb ICV
Establir una nova fórmula jurídica de relació amb ICV. Ha d’incloure la relació
orgànica, la representació en els òrgans interns d’ICV, la representació a les
institucions i la fórmula adequada per garantir la incorporació del missatge EPM
al discurs final d’ICV.
PROPOSTES DE L’EPM PER A ICV
Partint dels àmbits d’actuació dissenyats anteriorment, les propostes a efectuar
a ICV en cada un d’ells serien les següents:
1. Suport als grups municipals
Cal reforçar dins d’ICV una estructura que doni suport als diferents grups
municipals i comarcals, tot respectant la seva independència d’acció. El suport
ha de ser sobretot de caire tècnic, legal i de responsabilitats, acompanyant i
dirigint els grups municipals cap als elements que els podran ajudar en la seva
tasca municipal. A través d’aquest suport tècnic, els grups municipals de l’EPM
han de trobar solucions, sortides i respostes a les seves necessitats tècniques,
legals i de responsabilitats que la política municipal i comarcal els plantegi.

2. Relació amb ICV
Aquest segurament serà l’àmbit que més ha de canviar. Hi ha diversos
aspectes:
•

Representació en els òrgans interns d’ICV: la presència de l’EPM en el
territori possibilita que la nostra presència en els òrgans d’ICV hagi
d’augmentar en la mesura que decideixin les dues direccions.

•

Incorporació del missatge: cal aconseguir que la imatge mediàtica d’ICV
incorpori aquells aspectes més propis del missatge de les EPM.
Bàsicament parlem del tema de la qüestió nacional, la defensa del
territori des del territori, el municipalisme com a pilar fonamental de la
política a Catalunya i la pluralitat i diversitat d’una esquerra no
dogmàtica.
En la qüestió nacional, passaria perquè ICV assumís una estratègia per
fer efectiu el dret a decidir i la participar en plataformes nacionals com la
Plataforma pel Dret a Decidir, la Plataforma en Defensa de la Llengua o
la Coordinadora d’Associacions per la Llengua., Moviment de càrrecs
electes locals pel Dret a decidir, etc. Haurien de respectar que la gent de
les Enteses propugnin aquest dret i treballin des del municipalisme per
aconseguir-lo, sense obstacles ni entrebancs, des del respecte mutu.
Així doncs, que fessin efectiu el seu reconeixement al dret
d’autodeterminació dels pobles, entre ells el català des d’una concepció
de radicalitat democràtica.
Pel que fa a la defensa del territori, passaria per desenvolupar una
ofensiva clara en el tema del medi natural i per fer compatible l’acció de
govern amb el suport i la complicitat amb els moviments
conservacionistes i ecologistes, proposant un model pel medi natural
com seria la taula nacional del medi natural amb presència de les
entitats naturalistes, com caçadors, pescadors, etc.).
Pel que fa al municipalisme, cal aprofundir en aquest discurs dins de la
coalició i mostrar que és el pilar fonamental de la política a Catalunya, al
qual les EPM no hi renunciarem pas perquè és la raó de ser de les
mateixes EPM.

Continguts
-

Defensa de la terra: L’aposta per una societat sostenible es fonamenta
en la necessitat de garantir la pervivència d’aquesta pròpia societat, però
també de garantir la preservació de la biodiversitat, és a dir, dels
ecosistemes, espècies i diversitat genètica del país. O sigui, que hem de
reduir el consum de matèries primeres, reciclar els residus, adoptar una
mobilitat sostenible, depurar les aigües, etc. per millorar la nostra qualitat
de vida i perquè els nostres fills puguin viure millor, però també perquè
puguin viure millor els ecosistemes. Això significa que hem de recuperar
com a propi i genuí el missatge global de defensa de la terra, de defensa
del territori, que sovint pren la forma de reivindicacions locals i sectorials
diverses. Així mateix, en l’acció de govern, que en el camp de defensa
del medi natural depèn enterament de nosaltres, hem de prendre la
iniciativa d’una manera decidida i ambiciosa perquè el nostre pas per
aquesta àrea deixi unes realitats irreversibles de tractament, valorització
i conservació del medi. La defensa de la terra també passa per l’estímul
de tot allò que dóna caràcter propi i autèntic als diferents territoris i del
qual en són coneixedors les diferents EPM. Per tant, s’hauria d’acceptar
la defensa d’aquest caràcter propi a través d’estimular i afavorir accions i
actuacions que la difonguessin, en permetessin la seva viabilitat
econòmica, social, ecològica, etc. És important fer possible el progrés

social, amb el creixement que permeti un món millor a partir de l’ús
sostenible dels recursos.
-

Autodeterminació: La defensa del dret que el nostre poble decideixi
lliurement el seu futur és cada cop més assumit per bona part de la
població catalana, i fins i tot d’una manera clarament majoritària entre els
joves de les poblacions mitjanes i petites del nostre país. El manteniment
de posicions ambigües, tèbies o simplement retòriques sobre aquest
tema impossibilita, per la càrrega emocional d’aquest tema, la penetració
del nostre missatge en una part de la ciutadania que en d’altres
temàtiques és molt proper a nosaltres. Així, qualsevol projecte del qual
formem part ha d’assumir, la defensa del dret a l’autodeterminació. I,
d’altra banda, fer visible que dins del nostre projecte també hi caben
aquells qui obertament aposten per la independència del nostre país.

-

De la participació a la ideologia: Tradicionalment els grups
s’aplegaven a partir d’ideologies més o menys treballades i d’aquí es
passava a la participació social o política. L’Entesa, a partir de la nova
realitat social, permet també sumar a partir del procés a la inversa:
aplega persones que participen en àmbits socials sectorials i molt
diversos (veïnals, de defensa del territori, comissions de festes,
associacions, entitats, etc.) i els condueix cap a un projecte de
participació política. I és a partir de la seva praxis quotidiana que va
prenent cos ideològic, o més ben dit encara, és la seva praxis quotidiana
el que li dóna el seu component ideològic. L’acceptació i el
reconeixement d’aquest pluralitat i diversitat esdevé la garantia principal
de cohesió d’aquests grups, en els quals no hi ha cap temor o vergonya
d’allunyar-se de l’ortodòxia, perquè senzillament no hi ha ortodòxia. En
un món com l’actual, on la crisi de les ideologies fa molt poc atractiva la
participació en partits polítics basats precisament i encara en antigues i
rígides ideologies, la proposta de treballar políticament alliberats de
tabús ideològics i prejudicis doctrinals constitueix sens dubte una porta
oberta per a molta gent i és un dels valors específics que les EPM
aporten a l’espai ideològic de l’esquerra ecologista i nacional. Ara bé,
també hem d’obrir el debat al conjunt de la societat. L’esquerra ha
d’innovar, escoltar i aprendre d’allò que les classes populars necessiten
pera aconseguir una societat més justa.

-

Reivindicació dels aspectes socials: Davant l’ofensiva “neocon” de
reforçament del pensament únic del qual l’ideari individualista n’és un
dels elements bàsics, una no menyspreable part de la societat reacciona
reforçant la seva vocació social. Així, els esforços i la participació de la
gent en activitats de caràcter social ben divers, des de comissions de
festes, entitats de tot tipus, ONG’s, clubs esportius, associacions
solidàries, voluntariats, etc. ens indiquen que existeix una veritable
reacció al que es pretén que sigui el pensament dominant. Per tant, i
perquè així ho creiem, però també perquè molta gent també ho creu, a
vegades fins i tot ser-ne massa conscients, la defensa dels aspectes
socials, d’allò que ens fa treballar pel bé comú, a part del propi, és i ha
d’ésser un element definitori de la realitat de les EPM. Podem dir que la

ideologia d’esquerres pren aquesta manifestació entre nosaltres. Per
tant, la posició plural ha de ser l’element comú al sí de la coalició per tal
d’aconseguir l’objectiu d’una societat més justa.
-

Defensa sense pal·liatius del quart pilar de l’estat de benestar: El pla
progressista, concretat en la nova llei de serveis socials de Catalunya i
en la llei per l’ autonomia personal de l’estat, és per nosaltres una de les
consecucions importants dels governs d’esquerres. Vetllarem perquè no
hi hagi marxa en rera, perquè s’acceleri l’execució, i perquè el
desenvolupament de les lleis no signifiqui cap fre a les intencions i
finalitats progressistes d’ aquestes lleis.

-

El municipalisme com a raó de ser: Les EPM van néixer en la seva
majoria com a moviments municipals o comarcals com alternativa als
sistemes que grans partits politics, ocupant uns espais abandonats fins
aleshores per les grans estructures tecnocràtiques dels partits. Aquest
caràcter municipalista s’ha de conservar en qualsevol estructura en què
s’integrin les EPM. És, a més, un element irrenunciable perquè a més és
la raó de ser de les EPM. Perquè aquest element municipalista és també
el que dota d’independència d’acció les diferents EPM, la qual cosa
caldrà respectar i acceptar. Les EPM han creat els seus propis
mecanismes de decisió, normalment els assemblearis, que es
respectaran al sí del nou marc de relació.

-

L’acció política i social: La majoria de les EPM funcionen en els seus
territoris més com moviments socials que com a partits polítics. A través
de les seves accions quotidianes, s’apropen a la realitat social del seu
territori i hi intervenen des d’un aspecte social. Aquesta característica,
que permet una gran proximitat a la formació, es reforça amb un discurs
polític més adaptat a la realitat territorial. Cal respectar aquesta situació
perquè és la que li dóna valor i sentit a la presència de les EPM. Així es
respectarà dins de la nova estructura la decisió de cada grup municipal
sempre i quan es basin en els principis bàsics de l’esquerra verda i
nacional. La fórmula de participació en les eleccions municipals serà
com ha estat fins ara. Cada grup municipal podrà triar la denominació
específica de les sigles.
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