Som Alternativa fa una crida a organitzar-se amb la mirada posada a les municipals de 2019
Dimarts 3 de juliol · 2018
Aquest dilluns l’Associació Som Alternativa (formada majoritàriament per exmembres de Podem
Catalunya) ha fet públic un document polític (document complet aquí) on exposa la seva lectura
del moment polític actual i on anuncia la seva intenció de treballar amb la mirada posada a les
municipals de 2019.

Amb aquest objectiu, Som Alternativa (que actualment treballa amb diverses assemblees i
càrrecs a llocs com Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Riba-roja d’Ebre, Sant Esteve Sesrovires,
Barcelona, Olesa de Montserrat, Blanes, Girona, Lleida o Tarragona) convida “a totes les
persones que comparteixin la seva anàlisi a defensar-la en l'àmbit local” i ha anunciat el registre
d’un partit “amb l’objectiu de poder articular la nostra possible participació en futurs escenaris
electorals i com a objecte purament instrumental”. Segons el document “aquesta proposta no té
com a objectiu competir per un espai electoral sinó al contrari: contribuir a articular un espai
social compromès amb la radicalitat democràtica que pugui sumar amb totes aquelles forces que
la comparteixin, també a nivell local on cal preservar i reforçar la democràcia i assegurar que no
es repeteixen cops municipalistes com el de Badalona”. Així mateix Som Alternativa anuncia que
“a principis de setembre convocarem una assemblea per definir línies de treball i estructures, tant
de l’Associació com del paper que ha de jugar l’eina partit”.
Segons el document fet públic, l’Associació iniciarà contactes amb la resta de forces polítiques i
entitats compromeses amb la radicalitat democràtica per compartir el nostre posicionament i
valorar les possibles coincidències d’anàlisi i d’acció.
El 27 d’octubre de 2017 Mariano Rajoy intervenia la Generalitat, dissolia el Parlament i convocava
eleccions catalanes per al 21 de desembre. Davant l’excepcionalitat del moment, l’aleshores
direcció de Podem Catalunya va decidir que “calia parlar amb totes les forces -independentistes i
no independentistes- per fer front al cop del 155”. Una postura conseqüent amb el que aquella
direcció havia defensat en tot moment: la impossibilitat de qualsevol equidistància i el suport
ferm a la participació en el referèndum de l’1-O entenent que davant el mur del Règim del
78 la mobilització ciutadana era imprescindible.
Davant aquesta decisió de la direcció catalana -i després de diversos desencontres amb la
direcció Estatal al voltant de l’1-O- Podemos, amb Pablo Iglesias al capdavant, va decidir
intervenir Podem Catalunya, dissoldre la direcció i convocar unes eleccions internes. Una
maniobra que -més enllà de la clau interna- intentava tancar la porta a una manera
d’entendre el que està passant a Catalunya. Però malgrat la intervenció, uns quants integrants

d’aquella direcció i persones de diverses parts del territori, vam creure en la necessitat de seguir
aprofundint en aquesta visió política.

El nucli impulsor de l’Associació Som Alternativa està format per:
Albano Dante Fachin (Ex-Secretari General de Podem i exdiputat al Parlament)
Àngels Martínez Castells (Exmembre de la direcció de Podem i exdiputada al Parlament)
Marta Sibina i Camps (Diputada d’En Comú Podem al Congrés)
Laura Haba (Ex-Secretària de Municipalisme a Podem i regidora a Sant Esteve Sesrovires)
Montse Morón (Exmembre de Podem i regidora a Mataró)
Paulino Gracia (Exmembre de la direcció de Podem i regidor a Lloret de Mar)
Isabel Mateos (Exmembre de Podem i membre de Som Alternativa Figueres)
Pablo Daglio (Exmembre de la direcció de Podem Catalunya)
Vicent Pruñonosa (Exmembre de la direcció de Podem Catalunya)
Albert Urrutia (Exmembre de Podem Catalunya i regidor a Sant Esteve Sesrovires)
Idees recollides al document:
“Les remunicipalitzacions, l’aplicació de mecanismes de democràcia directa i vinculant, l’obertura
de la institució municipal a la participació directa, poden ser eines que enviïn un missatge que va
molt més enllà dels límits de cada un dels municipis. La Segona República va arribar després
d’unes eleccions locals”
“Si volem el ‘pa sencer’ comencem pel municipalisme com escola i pràctica quotidiana de
convivència i democràcia. La universalitat real de la sanitat, l’atenció a les persones menys
protegides, la cultura, el medi ambient, l’ensenyament tenen molt a veure amb com s’entén la
política municipal”.
“El 2011, la Troika va imposar el canvi de l’article 135 de la mà del PP i del PSOE, que
desembocà en unes lleis en cascada contra la sobirania i l’apoderament ciutadà: la llei
d’estabilitat pressupostària i la LRSAL. Tant el 135 com el recent 155 responen a clars interessos
oligàrquics de l’statu quo i esdevenen un atac de dalt a baix contra les persones; ha de ser doncs
de baix a dalt com haurem d’actuar per canviar-ho. L’apoderament real s’ha de construir en
xarxa, establint nexes per combatre en xarxa l’adoctrinament i l’ofensiva neoliberal que es
produeix arreu”.
“L’1-O i el 3-O no es poden convertir en una efemèride més. La valentia, la determinació i el
compromís de milions de persones (independentistes o no) ha de tenir continuïtat política”.
“La veritable divisió és entre aquells que entenem que l'única manera de resoldre el debat que té
la societat catalana és donant la veu al poble de Catalunya i el que s’hi neguen (obertament o
donant llargues eternes). En aquesta divisió els que volem que el poble català decideixi som
majoria absoluta”.

“Si l’1-O i el 3-O va estar marcat per la capacitat d’acció des d’una diversitat mai vista, la
resposta política ha de ser fidel a aquesta capacitat. Des de Som Alternativa volem participar i
aportar elements per construir aquesta resposta col·lectiva. Davant el Bloc del 155, el Bloc
d’Octubre”
“Entenem que l1-O i el 3-O es manifesta un subjecte polític moltes vegades poc visible que són
els sobiranistes catalans que no són necessàriament independentistes però que són radicalment
demòcrates i que estan disposats a treballar colze a colze amb els independentistes per assolir la
capacitat de decidir el nostre futur col·lectiu. Aquesta capacitat de treballar plegats és un nou
“nosaltres” que neix aquell dia i que tenim l’obligació de contribuir a enfortir i mantenir en acció”.
“Avui a Catalunya hi ha una majoria social que està formada per independentistes, federalistes,
confederalistes que comparteixen la necessitat de trencar amb els estrets murs d’una Constitució
espanyola que ha renunciat a crear consensos i que només es pot imposar per la força, la
repressió i l’amenaça”.
“És precís no confondre als federalistes conseqüents amb aquells que abanderen la paraula
“federalisme” o “plurinacionalitat” com a excusa dilatòria o com mer objecte discursiu que
permeti posar-se de perfil davant la imposició exercida per l’Estat espanyol. (…) Estem parlant
d’uns federalistes o confederalistes que saben i tenen clar que l’única manera de poder aixecar la
bandera del federalisme és des d’una posició radicalment autodeterminista i que té com referent
d’acció la mobilització popular”.
“Es donen les condicions per fer un gran front popular, un gran Bloc d’Octubre que integri tant
sobiranistes independentistes com sobiranistes federalistes conseqüents i fidels a la radicalitat
democràtica demostrada per la gent als carrers”.
“A Catalunya hi ha centenars de milers de persones que no s’identifiquen necessàriament amb el
projecte independentistes, però comparteixen amb aquest projecte la irrenunciable necessitat de
donar la veu al poble català. Podem treballar plegats i fer grans majories. (…) Aquesta gran
majoria que es va demostrar al carrer només es pot construir des de la radicalitat democràtica de
l1-O i el 3-O”.

“L’1-O i el 3-O vam veure com, amb els nostres veïns i veïnes podíem fer tremolar totes les
estructures. cal tornar a trobar-se i treballar a peu de carrer i a peu d’ajuntament. Considerem que
els municipis són espais des d’on es pot fer molt per materialitzar l’anhel republicà i apoderament
expressat l1-O i el 3-O”.
“Cal actuar localment perquè lluitem per unes idees que trascendeixen l’àmbit local, que són
globals: la lluita és municipalista perquè és també radicalment feminista, ecologista, animalista,...
En paraules de Galeano: molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món.”
CONTACTE: 686 99 11 37

