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Document de discussió pel plenari de Bcomú del 20/02/2016

EL 20-D I LA FINESTRA D’OPORTUNITAT: COM CONSTRUIR UN NOU ESPAI POLÍTIC 
AMB ADN CIUTADANISTA A CATALUNYA 

Document de discussió per al plenari del 20 de febrer

LA FINESTRA D’OPORTUNITAT OBERTA EL 20-D

Les eleccions del 20D van suposar un canvi molt important en l’escenari polític català. Som 
conscients que els resultats a cada elecció (europea, estatal, catalana o local) tenen la 
seva pròpia lògica, però el triomf de “En Comú Podem” no té precedents. Es va organitzar 
la coalició en dos mesos, el candidat principal (Xavier Domènech) era molt poc conegut 
socialment i mediàticament parlant, els recursos amb què es disposava eren molt escassos 
i a més a més, la campanya de les eleccions del 27S no era un bon precedent. A favor hi 
havia la presència directa Barcelona en Comú i Ada Colau en la campanya, el fet que els 
resultats del 27S no havien resolt molts dels interrogants sobre la situació a Catalunya, i 
que hi havia per tant més espai per plantejar el tema del dret a decidir, de la realitat nacional 
de Catalunya i del referèndum si, com així va ser, des de Podemos s’entenia la significació 
del tema. La fórmula trobada (coalició) no va ser la millor, però si l’única possible donades 
les circumstàncies. La presència als primers llocs de la llista de persones procedents dels 
moviments socials que es comprometien i implicaven en el canvi va permetre recuperar la 
imatge i l’espai polític i electoral que va guanyar les eleccions municipals a Barcelona el 
24 de maig. Malgrat la duresa de les negociacions, després totes les forces que finalment 
van conformar la coalició d’ECP van saber treballar plegades i posar el millor de l’expe-
riència i el saber fer de cada una per construir una alternativa guanyadora a Catalunya. 

Els resultats van mostrar un triomf sense matisos i a tot Catalunya. Obtenint 10 punts més 
que qualsevol altra formació. Guanyant des de la ciutat més gran (Barcelona) fins al poble 
més petit (Sant Jaume de Frontanyà) i amb presència molt significativa a totes les comar-
ques. A l’àrea metropolitana a la majoria de ciutats es va superar el 30%, i a Barcelona es 
va guanyar a 8 dels 10 districtes. La suma de CDC i ERC varen sumar mig milió menys de 
vots que el 27S. En Comú Podem va frenar de manera decisiva Ciutadans (un quart de milió 
menys de vots que el 27S), que si bé va mantenir els seus resultats als barris benestants de 
Barcelona, es van ensorrar els seus bons resultats als barris populars i a la conurbació me-
tropolitana. El PSC i el PP si bé augmenten lleugerament els seus fatals resultats del 27S, 
obtenen els pitjors resultats de la seva història en unes eleccions generals a Catalunya.
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Els resultats a Espanya posen de relleu la importància que va tenir en els resultats de 
Podemos la força obtinguda en les coalicions creades en les perifèries amb fort sentit 
sobiranista. Tot plegat apunta a que l’espai electoral per una nova força política com la 
que va representar la coalició “En Comú-Podem” el passat 20D existeix i pot perfecta-
ment consolidar-se si es persevera tant en els continguts, com el configuració de les llis-
tes i en el tarannà transformador i innovador dels formats de comunicació i implicació.
D’altra banda, durant tota la campanya —i també després— s’han rebut nombroses interpe-
l·lacions de candidatures, agrupacions locals i persones que volen contribuir en la consolidació 
d’aquest espai polític guanyador del 20D. L’actuació del grup parlamentari d’ECP a Madrid en 
aquest primer mes, seriosa, responsable i amb un perfil progressista i sobiranista, que defensa 
el dret a decidir però també la necessitat de prioritzar les mesures per atendre l’emergència 
social i garantir els drets fonamentals per tothom ha demostrat que aquest espai electoral que 
es va ocupar el 20 D és un espai polític que hem de construir entre totes. La finestra està oberta. 

EL NOU ESPAI POLÍTIC A CATALUNYA: L’ADN DE BCOMÚ

La hipòtesi inicial de Barcelona En Comú ha demostrat ser una hipòtesi guanyadora, tant a 
Barcelona com a la resta de Catalunya, i a moltes altres ciutats de l’Estat Espanyol. El nou 
espai polític català que s’ha de definir i construir ha de respectar els principis i l’ADN que 
ens caracteritzen com a moviment polític: un espai promogut per la ciutadania, que s’orga-
nitza des de la diversitat i la confluència a partir d’objectius i pràctiques comunes per davant 
de les sigles. Una proposta que convoca a construir un nou moviment polític a Catalunya a 
tothom que vulgui conformar una opció de renovació política i democràtica que lluiti per més 
i millor democràcia, per les diferents sobiranies, per la justícia social, pel dret al bon viure.
 
Tenim l’oportunitat i el deure d’impulsar un subjecte polític que capitalitzi el creixement a Bar-
celona i a Catalunya, que es converteixi en un nou actor polititzador i de transformació, que fugi 
de les sopes de sigles, de les coalicions fetes als despatxos, de la simple suma instrumental i 
electoralista de forces: cal construir des de baix, fent xarxa, on tothom hi aporti, vingui o no d’or-
ganitzacions polítiques, on el blindatge dels drets socials i del dret a decidir en el seu sentit més 
ampli siguin fonamentals. Volem construir l’espai polític i organitzatiu dels comuns a Catalunya.  

Aprofitant aquesta finestra d’oportunitat política que continua oberta, i partint d’aquest ta-
rannà, que és el nostre; hem de ser capaços d’imaginar el territori (la ciutat, i també 
el país) que volem. El nostre tarannà és el nostre patrimoni; és el que coneixem i el que 
sabem posar en pràctica. Aquest tarannà, és el nostre punt de partida per construir política-
ment, i està basat en els següents principis inspiradors:
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I. Democràcia real, connectat amb el concepte de sobirania en sentit ampli: sobira-
nia dels pobles i dret a decidir, sobirania dels cossos, sobirania alimentària, sobirania 
energètica. El concepte de sobirania està connectat també amb el concepte de “manar 
obeint”, i no oblidar que tot poder polític és un mandat i un poder prestat.

II. Defensa dels drets civils, laborals, socials, humans. Aturar i revertir desigualtats, 
tant les econòmiques com les desigualtats socials, de gènere, d’origen, etc.

III. Canvis reals, i no recanvi d’elits. Necessitat de frenar les elits que volen impulsar un 
model de transició i de “recuperació” econòmica basat en els mateixos principis que ens 
han portat a la crisi. Portar l’agenda de moviments socials i  iniciatives ciutadanes  com 
la PAH, les marees (verd, blanc...) moviment feminista, etc. a les institucions. Treballar, 
doncs,  en dues direccions:  enfortiment del teixit social i alhora, apropiar-se de les ins-
titucions per posar-les al servei de la ciutadania.

IV.	Confluència. Partim del contingut, dels desitjos i de l’aspiració de portar a terme 
canvis per a la societat que volem: justa i igualitària. El que ens uneix no són unes 
sigles, sinó un objectiu comú. Per això, pensem que la fórmula d’agregació d’aquests 
desitjos de canvi és la confluència entre les persones, moviments, partits, plataformes... 
que treballen per posar la vida i els drets de les persones al centre de la política. 

SEGÜENTS PASSOS

Des de les eleccions del 20D, Barcelona en Comú ha rebut interpel·lacions i propostes de 
donar continuïtat al treball de construcció d’una proposta política que reculli la diversitat de 
les plataformes ciutadanistes municipals que hi ha per Catalunya, “els comuns”, i que tre-
balli per la construcció d’aquest nou subjecte polític català a partir d’objectius i pràctiques 
comunes amb la resta de forces polítiques catalanes que puguin compartir un programa de 
renovació democràtica i transformació política i social a Catalunya. 

El plenari del 20 de febrer de Barcelona en Comú suposa un tret de sortida i un mandat 
per a Coordinadora i els espais de treball de Bcomú per començar a debatre i treballar en 
aquesta construcció. Per posar els actius polítics i simbòlics de Barcelona en Comú a dis-
posició d’aquest objectiu. En el supòsit que no hi hagi eleccions generals novament, tenim 
un any per davant sense pressions de tempos electorals, per treballar, debatre i construir al 
nostre ritme, des de baix, com ens agrada fer-ho. Per estendre i compartir arreu del territori.
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Des de baix, com sabem i com ens agrada fer. Des de la sintonia i la complicitat. Des dels 
llocs i els sentits comuns i compartits. Des del lideratge que ha consolidat Barcelona en 
Comú com a alternativa política ciutadanista i innovadora, activarem i treballarem amb al-
tres projectes i/o candidatures municipalistes del canvi del diferents territoris de Catalunya 
per construir conjuntament aquest nou espai. Convidarem també a participar a plataformes 
i agrupacions ciutadanes, moviments socials i altres actors polítics per debatre i posar en 
comú els objectius i pràctiques que volem que identifiquin aquest nou espai polític que fa-
rem entre totes plegades. 

Des d’ara, activem tots els nostres espais de treball –grups de barris, eixos, comissions, 
coordinadora, direcció executiva— per debatre i treballar, interpel·lant a altres espais del te-
rritori, per construir conjuntament aquest nou espai polític i la nostra participació. El plenari 
de finals d’abril i la conformació del Consell Polític de Barcelona seran les properes cites per 
debatre-ho entre totes plegades. 


