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Proposta estratègica per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya 
(aprovat al grup promotor del 6 d'abril) 
 
Presentació 
A la reunió del grup promotor del 15 de febrer vam acordar preparar un document on desenvolupéssim més en 
detall la nostra proposta de candidatura unitària a les eleccions al Parlament, per tal que aquest document fos 
debatut a les assemblees locals i sectorials del Procés i aprovat, amb els canvis pertinents, a la següent reunió del 
grup promotor del 6 d'abril. En aquesta reunió del 6 d'abril el document va ser aprovat amb un seguit de 
modificacions i canvis. Aquesta és la versió definitiva del document.  
** 
Resum 
Aquest document desenvolupa detalladament els passos a donar per aconseguir, com diu el nostre manifest, 
“impulsar un procés des de baix que culmini en la creació d’una candidatura unitària que tingui com a objectiu la 
convocatòria de l’assemblea constituent que necessitem per fer una Constitució nova per a la República 
catalana”.El document consta dels següents punts: 
 

A. A qui ens dirigim i per a què fer? 
B. Com hauria de ser aquesta candidatura? 
C. Quins compromisos de futur i quina activitat parlamentària? 
D. Com arribar a una candidatura unitària per a un procés constituent? 
E. Tasques concretes de Procés Constituent 
 

 
A. A qui ens dirigim i per a què fer? 
 
L'objectiu és articular un bloc unitari favorable a un canvi de model institucional i social, on hi participin realitats i 
organitzacions diverses. La proposta de bloc unitari ha de servir per avançar cap a una majoria que pugui obrir un procés 
constituent democràtic i pacífic que permeti sortir de la crisi econòmica, social i política en què ens trobem. Un bloc unitari de 
ruptura requereix la unitat entre diverses forces polítiques, però perquè realment suposi un salt endavant qualitatiu, ha d'incloure 
persones no organitzades i membres de moviments i col·lectius socials avui desencantats amb la política partidària i que han 
manifestat en les mobilitzacions socials dels darrers anys una desafecció profunda cap a la política partidària tal i com avui 
existeix. Cal anar molt més enllà de les forces polítiques organitzades i d'una mera sopa de sigles. Per això adrecem aquesta 
proposta a organitzacions polítiques i al conjunt de la ciutadania.  
 
En un procés de confluència i de conformació d'un bloc unitari favorable a l'obertura d'un procés constituent, el paper de les 
forces socials és clau i caldrà presentar la proposta a una àmplia diversitat d'organitzacions socials, sindicals, veïnals i culturals 
d'àmbit nacional i local. Sindicats, moviments, associacions veïnals, col·lectius ecologistes, feministes, culturals, associacions 
d’autònoms, associacions sobiranistes, cooperatives i xarxes d’economia solidària..., com a tals no participarien en la 
configuració d’una alternativa sociopolítica unitària, però sí ho podrien fer molts dels seus i les seves integrants.   
 
Les forces polítiques parlamentàries que des d'un punt de vista programàtic s'acosten més als 10 punts del manifest del Procés 
Constituent són ICV, EUiA i la CUP. També hi ha experiències locals com, per exemple, les Candidatures Alternatives del 
Vallès (CAV) i moltes altres candidatures alternatives presents per tot el territori, així com moviments socials i col·lectius 
diversos de tradició republicana, humanista i llibertària, que tenen uns plantejaments programàtics semblants als nostres. 
 
És per això que un bloc unitari hauria de començar per articular persones de moviments i lluites concretes, organitzacions com 
ICV, EUiA, la CUP, el Procés Constituent, les diferents experiències i candidatures alternatives locals, i persones a títol 
individual que, avui, no militen en cap partit o no pertanyen a organitzacions, però que es sumarien a un projecte unitari. Un bloc 
rupturista amb aquests components hauria d’anar molt més enllà que una simple suma aritmètica. Serviria per articular un 
projecte unitari que permetés fer un salt qualitatiu endavant i que provoqués un creixement exponencial. Més en general, aspirem 
a dirigir-nos a aquells sectors que, al marge de les identificacions partidàries que tinguin, avui expressen un fort malestar amb el 
sistema polític i de partits vigent. 
 
Aquesta candidatura haurà de tenir una política específica cap a l'entorn social que tradicionalment s'identifica amb el PSC i que 
avui està desencisat. No es tracta d'obrir un debat per dalt amb exdirigents del PSC, sinó per baix amb el seu entorn. També cal 
dirigir-se a aquells sectors descontents de l'òrbita d'ERC que viuen amb tensió la seva aliança amb CiU i CDC. 
 
La unitat entre aquests sectors assenyalats és un projecte difícil, degut a les diferències polítiques reals existents avui en dia i, 
encara més, degut a les trajectòries passades diverses que han de ser també objecte de valoració en el procés de superar el passat 
per encarar el futur. Avançar cap a la unitat en el futur immediat requereix la  tasca de realitzar activitats i lluites conjuntes a 
totes les localitats centrades en resoldre les necessitats socials de les persones, amb mètodes de democràcia radical participativa. 
La candidatura només serà possible si prèviament a la mateixa hi ha un canvi col.lectiu en les formes d'actuar i fer política i una 
confluència en lluites i moviments socials. Cal que forces i organitzacions diverses assumeixin una orientació de ruptura 
favorable a un procés constituent.  
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B.Com hauria de ser aquesta candidatura? 
 
La candidatura hauria de tenir les següents característiques: 
 

1. Ser capaç d’articular un paraigües on hi participin activistes de moviments i lluites socials, forces polítiques, moviments 
sociopolítics com el Procés Constituent, col·lectius locals, i persones a títol individual. Totes i tots els seus integrants 
compartirien un programa i uns objectius de mínims i, al mateix temps, conservarien la seva pròpia identitat i projecte. 

2. Defensar la perspectiva estratègica d'obertura d'un procés constituent democràtic i des de baix a Catalunya, és a dir, del 
trencament amb l'actual marc institucional i l'obertura d'un procés de discussió sobre quin model institucional i de societat 
volem. 

3. Tenir un programa rupturista de mínims, radical (és a dir, que vagi a l'arrel dels problemes), acordat  per tots els seus 
components, i que sigui realitzable. Els 10 punts del manifest són un bon punt de partida per discutir aquest programa de 
mínims, que s'hauria de debatre i aprovar a través d'un procediment participatiu i democràtic que faci que la reflexió 
programàtica sigui, a la vegada, un exercici de participació i de deliberació democràtica. Junt amb aquest programa de 
mínims, cada component de la candidatura podria concórrer amb el seu propi programa i propostes, ja que no es tracta 
d'amagar les diferències i els temes en què no hi ha consens, sinó mostrar la pluralitat i la diversitat d'aquest bloc unitari. 
Nosaltres estem precisament desenvolupant les nostres propostes a través del treball realitzat per la comissió de continguts i 
que enriquiran les nostres aportacions.  

4. Els i les candidates integrants de la candidatura haurien de ser persones que representin socialment el gruix de la societat 
catalana. No ha de ser una candidatura de polítics professionals sinó de treballadors/es, aturats/ades, activistes de 
moviments socials, persones de prestigi en el seu àmbit, etc. Els seus integrants haurien de ser, preferiblement, persones 
que no han estat mai al Parlament o que, com a molt, hi portin una legislatura. L'objectiu no pot ser crear una candidatura 
més, com les altres, sinó que el seu perfil ha de ser ja diferent des de l’inici. Qüestions com la no acumulació de càrrecs o el 
fet que les i els càrrecs electes no estiguin en les seves funcions més de dues legislatures, han de formar part del patrimoni 
de la candidatura. 

5. Els i les integrants de la candidatura s'han d'elegir de forma democràtica i participativa. El procediment d'elecció de la 
candidatura és molt important, ja que ha de servir per mostrar que el projecte vol fer política d'una altra forma, ha de 
fomentar la participació real, l'organització i la implicació de les persones. Cada un dels diferents components i 
organitzacions que formin part de la candidatura hauria d'escollir les i els seus candidats seguint els seus propis 
procediments, però amb el compromís que el mètode que cadascú faci servir ha de ser participatiu i democràtic (que 
respecti els criteris d'una persona-un vot i garanteixi el respecte per les pluralitats internes), i que s'oposi als procediments 
no participatius i democràtics convencionals com la confecció de les llistes electorals a dit o per decisió de les cúpules de 
les organitzacions. En tot aquest procediment és molt important assegurar que hi participen tant persones que avui no estan 
organitzades en cap força política com membres d'entitats i moviments socials, i que el procediment d'elaboració d'una 
candidatura unitària no es redueixi a una dinàmica de quotes d'organització.  

6. Els caps de llista de les diverses circumscripcions haurien de ser persones amb el màxim de consens possible i amb una 
capacitat per generar simpaties transversals. Al mateix temps, la campanya hauria d’evitar pesonalitzar en excés, hauria de 
visibilitzar persones diverses que representen sensibilitats diferents, i hauria d’afavorir l'esperit de treball col·lectiu. 

7. La candidatura no hauria de contreure dependències financeres respecte a la banca (ni cap altre tipus de poder econòmic 
privat), per mostrar així, en la pràctica concreta, la ferma voluntat d'encarnar una opció independent dels interessos del 
poder financer 

 
C. Quins compromisos de futur i quina activitat parlamentària?  
 
Els compromisos polítics parlamentaris de totes les forces, organitzacions, col·lectius i persones que participin a la candidatura 
haurien de ser els següents. 
 
En termes d'orientació política: 
 

1. Defensar l'obertura unilateral d'un procés constituent a Catalunya, democràtic i des de baix, amb l'objectiu de permetre que 
la societat catalana decideixi sobre tot allò que l’afecta. Aquest és el nostre objectiu estratègic de fons. 

2. Defensar l'aplicació immediata d'un pla de mesures d'urgència, d'un “pla de rescat ciutadà”, per salvar les famílies de la 
crisi i dels estralls causats per les retallades. Front a les retallades és necessari desenvolupar un conjunt de mesures que 
reverteixin les polítiques aplicades sota el xantatge del deute que facin pagar el cost de la crisi als que l'han creada i 
permetin avançar cap a un canvi de model econòmic, energètic, de consum, distribució i producció. 
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En termes de pràctica política quotidiana: 
1. Posar el treball i els recursos parlamentaris al servei de construir el teixit social i l’autoorganització, donant veu als 

moviments socials i als col·lectius que lluiten pels drets de les persones i per un canvi de societat. Els recursos 
institucionals seran distribuïts de forma democràtica i pluralista. 

2. Establir una relació i un diàleg permanent amb les organitzacions i moviments socials, culturals i el teixit associatiu de 
Catalunya. 

3. Rendir comptes públicament de l'activitat parlamentària i practicar una política transparent respecte l'activitat 
parlamentària. Una mesura central hauria de ser la claredat i la transparència respecte als salaris dels diputats i diputades, 
caldria prohibir la percepció de retribucions múltiples per acumulació de càrrecs i rebaixar el salari en una escala que 
tingués en compte càrregues familiars i situacions patrimonials. Aquest és un compromís essencial de renovació política i 
democràtica que la candidatura ha de tenir. Els i les diputades de la candidatura no haurien de formar part ni haurien de ser 
percebuts com a membres d'una casta privilegiada i professionalitzada. Les persones que formin part de la candidatura 
unitària hauran de regir-se per un codi ètic i de conducta d'obligat compliment. Aquest codi ètic, que s'elaborarà per 
consens, definirà les condicions i els compromisos dels càrrecs electes, per deixar palès el caràcter de servei o de no 
professionalització de la dedicació política. En cas que la pràctica política dels diputats elegits en aquesta candidatura no 
correspongués a un comportament èticament i políticament coherent amb la lletra i l'esperit de la mateixa, hauria d'existir la 
possibilitat d'un procés de revocació, activable des de les bases, el mecanisme del qual s'hauria d'elaborar de manera 
consensuada. 

 
D. Com arribar a una candidatura unitària per a un procés constituent? 
 
Quins passos cal fer per a poder bastir una candidatura com aquesta? 
 
És necessari que les organitzacions, col·lectius i persones que vulguin confluir en una proposta de candidatura com aquesta 
comencin a desenvolupar un treball concret des de baix d'intervenció en lluites i moviments socials. Afavorir convergències 
socials és una bona forma d'avançar cap a confluències polítiques. Per aquest motiu considerem que els diversos components que 
podrien formar part de la candidatura haurien de bolcar-se a treballar en les principals mobilitzacions i campanyes previstes per 
als propers mesos.  
 
Vivim un període on les lluites socials experimenten una important fragmentació. Contribuir a rellançar les mobilitzacions 
socials ha de ser una prioritat estratègica per totes les forces partidàries d'una candidatura de ruptura. Impulsar una candidatura 
unitària no ha de ser una tasca contraposada a impulsar les lluites socials. Són tasques relativament independents però 
interinfluenciades. Un clima de mobilització social afavorirà l'èxit d'una candidatura de unitària de canvi social. I, al revés, la 
posada en marxa d'una candidatura així pot desencadenar noves possibilitats de treball social conjunt. Per canviar la societat cal 
afavorir la mobilització i l'organització i, si som capaços d'articular un bloc unitari ampli i fort de ruptura, el seu treball 
institucional haurà d'estar al servei de la mobilització ciutadana. 
 
Per a què una candidatura de ruptura sigui possible i sigui creïble, els i les seves integrants han de tenir:  

1. una participació real i regular en les mobilitzacions quotidianes contra les retallades i les polítiques d'ajust, afavorint 
mobilitzacions a la vegada unitàries i rupturistes 

2. articular una posició clara respecte la Consulta basada en: la demanda que aquesta es faci tant sí com no, i la definició d'una 
posició de vot que aposti per la ruptura clara amb l'actual marc institucional (al marge dels objectius final sobre quin tipus 
de vincles ha de tenir la República catalana amb altres pobles)  

 
E. Tasques concretes de Procés Constituent 
 
Per aconseguir l'objectiu estratègic d'un bloc unitari és necessari seguir treballant per a reforçar i fer més grans les assamblees 
del Procés Constituent i garantir que aquest sigui un projecte sociopolític actiu, present i visible en la realitat política catalana, 
amb capacitat d'iniciativa pròpia, i amb presència a les mobilitzacions socials unitàries.  
 
Les tasques concretes que haurem de fer són: 

• Intensificar la difusió pública de la nostra proposta estratègica per afavorir les confluències i evitar les actituds sectàries;  
• Rellançar la recerca de firmes al nostre manifest, dirigir-nos a milers de persones per animar-los a implicar-se en 

l'activitat sociopolítica, a participar en les assamblees; 
• Participar i fomentar debats unitaris amb organitzacions i col·lectius; 
• discutir formalment amb les forces parlamentàries a les quals ens volem dirigir, i possiblitar activitats, i discussions 

conjuntes; 
• Presentar formalment la nostra proposta a organitzacions socials, no amb la voluntat que col·lectius socials com a tals 

donin suport a una proposta política, sinó amb la voluntat d'escoltar suggeriments i comentaris; 
• L'aprovació d'aquest document present ha de marcar l'inici d'una campanya pública forta els mesos d'abril, maig i juny, 

que difongui el màxim possible la nostra proposta i la col·loqui en el debat polític. Les formes per a donar més força i 
visibilitat a la proposta unitària que formularem s'hauran de pensar i estudiarem diferents possibilitats. 


