
 
PER UNES BASES ELECTORALS  

DE L’ESQUERRA NACIONAL 
 
 
Els darrers anys hem assistit a un procés en el qual els grans partits polítics s’han 
organitzat com a gestors de l’Administració local al marge d’ideologies i s’han 
estructurat amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de poder, mentre que els moviments 
d’esquerra han restat ancorats en el debat ideològic perpetu sense dedicar esforços 
especials per ocupar un lloc en les estructures administratives que els poden 
possibilitar la realització de les seves propostes.  
 
Per això proposem una coalició electoral àmplia de l’esquerra nacional per a les 
eleccions municipals del 2011 que creiem que s’hauria de traslladar de les Enteses pel 
Progrés Municipal (EPM) a la resta de forces polítiques nacionalistes i d’esquerra: 
CUP, ERC, EUiA, ICV i altres grups i moviments d’implantació més reduïda. Aquesta 
iniciativa pot ser vista com a utòpica atesa la tradicional (per a alguns, endèmica) 
divisió dels moviments populars a Catalunya, però creiem que ara mateix ens trobem 
en un punt d’inflexió en la gestió política del país que demana un cop de timó efectiu i 
noves perspectives en l’administració pública. D’una banda, el creixent allunyament de 
la ciutadania respecte a la vida política és un clar missatge per a la renovació i 
adequació de les propostes. D’altra banda, la tendència dels grans partits a acaparar 
els instruments públics de gestió per dur-hi a terme fosques operacions que no 
coincideixen amb l’interès general demana una reacció enèrgica dels grups més 
propers als ciutadans. 
 
Considerem, doncs, necessari un gran acord entre els grups polítics de l’esquerra 
catalana que hauria de partir de les premisses següents: 
 
1. Municipalisme. L’acord es refereix a la gestió dels municipis, comarques i 
diputacions/vegueries. No afecta, doncs, les propostes polítiques d’àmbit nacional, 
estatal o europeu. 
 
2. Independència. L’acord no pretén substituir o eliminar la tasca política que fan 
actualment els diferents grups en l’àmbit municipal. Aquests han de poder continuar 
treballant, expandint-se o consolidant-se, amb plena sobirania i aplicant les seves 
pròpies dinàmiques. Es tracta d’un acord electoral per sumar esforços des de la 
pluralitat i tenir així més oportunitats d’aplicar les propostes de cadascun dels  grups. 
 
3. Principis programàtics. Malgrat la independència de cada grup dins la coalició, cal 
convenir uns principis comuns d’acció política que han de regir la gestió municipal que 
es farà a cada localitat. Es proposen els següents principis rectors: 
 
- Territori. Defensa de l’entorn natural, del creixement sostenible i dels valors naturals i 
culturals propis. Rebuig de les accions agressives contra l’entorn en urbanisme i 
infraestructures. 
 
- Sobirania. Defensa activa del dret de decidir del poble català, formulada com a 
autodeterminació o com a independència. Promoció dels valors identitaris propis, com 
la llengua, la cultura o la història. 
 
- Benestar. Defensa i promoció dels drets bàsics dels ciutadans a unes condicions de 
vida dignes i a la llibertat individual. Protecció especial dels sectors i col·lectius 
desafavorits o marginats. 



 
- Participació. Foment dels instruments de participació popular en la gestió pública. 
Compromís de connectar els moviments i les associacions populars amb el govern 
local per assegurar una administració de tots. 
 
- Ètica. Compromís de gestió pública honesta i transparent. Rebuig de les actuacions 
públiques que afavoreixen primordialment interessos particulars. 
 
- Municipalisme. El municipi i els seus habitants han de ser el centre i l’objectiu 
principal del debat i la gestió de la coalició. 
 
4. Organització. És obvi que en una coalició d’aquest tipus el debat se centrarà en la 
confecció de les llistes electorals, és a dir, en la representació que cada grup existent 
tindrà dins l’equip que s’ofereix per participar en la gestió del municipi. Els criteris per 
concretar aquesta participació han de ser proporcionals a la presència actual de cada 
grup dins el municipi, mesurada en resultats electorals anteriors, però han de ser 
també oberts a la incorporació de nous grups, moviments o fins i tot persones no 
adscrites a cap grup. La coalició ha de disposar de comissions comarcals i nacionals 
que en facin el seguiment i arbitrin en casos problemàtics. 
 
5. Acció institucional. Cada regidor, conseller comarcal o diputat hauria de ser lliure 
de formular i defensar les seves pròpies propostes, sense imposicions ni prohibicions. 
No obstant això, cal que aquestes propostes s’ajustin als principis programàtics 
acordats per tots els grups de la coalició. Igualment, els grups municipals han de poder 
consensuar posicions comunes de tots els representants de la coalició a cada 
municipi. 
 
6. Identitat. Cada candidatura electoral local hauria de poder establir la seva propia 
denominació i imatge, tot i que hauria d’anar afegida a una denominació comuna de la 
coalició per a tots els municipis. Aquesta identitat comuna és la que ha d’assumir la 
representació del grup municipal en institucions supralocals (consell comarcal, 
diputació, patronats i consorcis…). Els grups polítics que formen la coalició i que són 
presents a les adminstracions catalana, espanyola o europea haurien d’oferir el seu 
suport i col·laboració als representants locals de la coalició durant tota la legislatura. 
 
7. Finançament. Els grups polítics que conformen la coalició s’haurien de 
comprometre a participar, amb una aportació de recursos proporcional a la seva 
presència a cada municipi, en el finançament de la campanya electoral de la coalició i 
en el manteniment de les actuacions de difusió i informació durant la legislatura, 
independentment de la possibilitat que cada coalició local obtingui finançament propi 
per als seus actes. 
 
8. Calendari. Es proposa que aquestes bases siguin debatudes a l’Assemblea 
nacional de les EPM el noviembre de 2009 i presentades a representants dels 
principals grups de l’esquerra nacional (CUP, ERC, EUiA, ICV i d’altres) en un termini 
màxim de tres mesos, per tal que una comissió plural la pugui debatre, modificar i 
concretar i pugui ser presentada als màxims òrgans de decisió d’aquests grups durant 
el primer semestre del 2010. Els grups locals s’haurien de poder organitzar durant el 
segon semestre del 2010 a partir dels acords assolits.  
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