AGRUPACIÓ D’ELECTORS O COALICIÓ DE PARTITS?

Un dels aspectes en què les posicions de les diverses forces assistents a les reunions no
coincideixen és la fórmula legal de la candidatura, la tria entre l’Agrupació d’electors i la
Coalició de partits.
La fórmula d’Agrupació d’electors sembla que visibilitza millor la idea de cosa nova, amb
personalitat pròpia i independència en el seu funcionament, sense quotes de poder a repartir
entre partits ni submissions a directrius externes, amb una responsabilitat única i col·legiada,
així com el seu origen ciutadà.
La fórmula de Coalició electoral sembla més reconeixible per part de l’electorat, simpatitzants i
seguidors de cadascuna de les organitzacions integrants. Els votants han de veure clarament
on són “els seus”, a quina llista han de donar el seu suport.
Administrativament i jurídicament és més fàcil la fórmula de Coalició, perquè a l’Agrupació
d’electors se li exigeixen més condicions, entre altres més signatures presentades al jutjat que
l’avalin en un període de temps breu abans de les eleccions.
D’altra banda la fórmula d’Agrupació d’electors només té validesa per al municipi i l’elecció per
als quals es constitueix. Això provoca que calgui repetir el procediment en cada elecció, i el
que és més important, que com l’agrupació té el seu nom propi i és per a un municipi, els vots
que obtingui no es poden sumar als vots que hagin pogut obtenir les forces d’esquerra a la
resta de la província de cara a la constitució de la Diputació provincial, i també a la del Consell
comarcal. En aquest sentit, doncs, la proposta unitària d’esquerres a Lleida aniria en contra de
la força de les esquerres a nivell provincial.
Contra això es presenta la idea que, tot i assumint que el que s’acaba de dir és cert, el projecte
unitari que es presenta ha de fer valer el seu caràcter de personalitat pròpia i de nova manera
de fer les coses, i que només com Agrupació d’electors es fa valer i es fa visible la
transformació, i el compromís real dels partits que s’hi integrin.
Des de la defensa de l’Agrupació d’electors, s’insisteix que la fórmula s’insisteix que aquesta
fórmula implica la desaparició de les llistes pròpies dels partits que s’hi sumin, però no la
dilució de la seva presència, la seva identitat, el reconeixement de la seva trajectòria o les
seves sigles en la candidatura electoral, importants per als propis partits i també per al
projecte conjunt i per als electors. En defensa de la Coalició de partits es destaca que als
candidats que puguin aportar uns o altres partits a la llista hi poden anar com a independents
les persones que com a candidatura unitària considerem oportunes.
Seguint amb la discussió, convé recordar que a efectes jurídics, per més que les dues fórmules
puguin ser percebudes de manera molt diferent, cap de les dues no garanteix que partits o
persones concretes puguin en un moment donat desmarcar-se del projecte i començar a
defensar altres coses. No hi ha cap mecanisme legal que impedeixi el transfuguisme o
l’actuació contrària a les decisions dels òrgans de govern, de manera que en el fons potser del
que es tracta és de decidir si ens fem mútuament un vot de confiança o si no.

