
ARENYS DE MAR – 2015 – REPÚBLICA CATALANA

Proposta de la secció local d'ERC per a les properes eleccions 
municipals

Resum

Amb aquest document aprovat per la secció local d'ERC a Arenys de Mar reunida en 
assemblea el passat dijous 6 de juny, proposem als representants d'ICV, CUP i NEC a la 
nostra  vila  la  creació  d'una  plataforma  transversal  i  suprapartidista  que  faciliti  la 
incorporació  de  totes  les  persones  amb  ganes  de  treballar  per  Arenys  de  Mar  i  de 
construir l'alternativa al govern actual, una plataforma que vehiculi un procés de primàries 
i que desemboqui en una única llista electoral amb possibilitats reals d'assolir la majoria i 
de governar. En cap cas proposem una coalició de tres o quatre partits que hagin de 
negociar l'elaboració d'una llista electoral, sinó l'impuls inicial d'un procés que pugui ser 
atractiu per a una àmplia  majoria d'arenyencs i arenyenques.

Adrecem la proposta a totes les persones que s'identifiquen amb l'espai polític majoritari 
que pot sorgir d'aquesta suma i que tenen ganes de treballar per fer-lo realitat; a totes les 
persones  que  vulguin  assegurar  l'alternativa  al  govern  de  CiU,  PSC,  PP i  Solidaritat 
encapçalat per Estanis Fors; a totes les persones que vulguin, per a l'Ajuntament que 
sortirà de les eleccions del 2015, regidors i regidores plenament il·lusionats en la imminent 
República Catalana. 

A Esquerra Republicana estem convençuts que a les properes eleccions municipals farem 
el millor resultat de la nostra història també a Arenys de Mar, però pensem que encara 
serà millor si entre tots som capaços de fer realitat aquesta proposta.



Introducció

Catalunya és en ple procés de transició cap a la creació d'un nou estat que significarà 
l'oportunitat i el repte més important que hàgim tingut mai com a societat. El control sobre 
els  recursos  econòmics  que  generem  i  els  impostos  que  paguem  ens  permetrà  fer 
polítiques que fins ara, amb un dèficit fiscal d'escàndol i una crisi que ha agreujat encara 
més la situació, no ens podíem ni plantejar perquè no hi teníem competències o marge de 
maniobra en els pressupostos. També per als municipis s'obrirà una nova etapa plena de 
reptes, d'oportunitats i d'esperances. 

Aquest procés tindrà lloc mentre a Arenys de Mar hi ha un govern insòlit que ha aplegat 
formacions tan diverses i amb plantejaments tan diferents com CiU, PSC, PP, Solidaritat, 
Reagrupament i VIA, un govern que va començar en minoria i amb un alcalde de CiU que 
ho  va  ser  com a  força  més  votada,  però  després  d'assolir  els  pitjors  resultats  de  la 
història. En els dos primers anys de mandat hi ha hagut un seguit d'episodis, de decisions 
i de polítiques que han generat una sensació negativa àmpliament percebuda, però que 
només el retorn a les urnes i el recompte dels vots podrà confirmar o desmentir.

El maig de 2015, o quan siguin les properes eleccions municipals si la culminació del 
procés d'independència n'afecta el calendari, confluiran aquests dos elements i Arenys de 
Mar tindrà una magnífica oportunitat  per  dir  quin  paper  vol  tenir  a  la  nova República 
Catalana. Voldrem que Estanis Fors torni a ser alcalde? Voldrem que continuïn al govern 
formacions polítiques com PP i  PSC que en tot  moment s'han mostrat  contràries a la 
independència?

El govern de CiU, PSC, PP i Acero ha tingut com a conseqüència deixar els altres tres 
grups (ICV, CUP i ERC) a l'oposició. Al llarg del mandat s'ha anat fent evident l'entesa 
d'aquestes tres formacions de l'esquerra nacional en bona part dels plantejaments. Més 
enllà d'aquesta coincidència,  però, s'ha produït  un canvi  històric en els dos blocs que 
tradicionalment  havien  configurat  l'Ajuntament.  Si  fins  ara  aquests  dos  grans  blocs 
s'havien construït a l'entorn de CiU i PSC, l'acord de govern d'aquestes dues formacions 
els ha posat al mateix sac al nostre municipi i ha permès veure amb més nitidesa el bloc 
de l'esquerra nacional format per ICV, CUP i ERC

Antecedents

Amb  la  idea  d'aprofundir  en  les  possibilitats  d'aquest  bloc  d'oposició,  la  secció  local 
d'Esquerra Republicana, reunida en assemblea el 12 d'abril de 2012, va acordar iniciar 
converses amb ICV  per tal de crear sinergies i explorar possibles vies de col·laboració. 
D'acord amb aquest mandat va tenir  lloc una primera reunió l'estiu de 2012 que es pot 
considerar el  punt  de partida i  l'inici  de l'entesa més enllà  de l'àmbit  de l'Ajuntament. 
Posteriorment, l'abril de 2013 va tenir lloc una assemblea  oberta d'ICV en què vam ser 
convidats representants d'Esquerra Republicana, de la CUP i de Nova Esquerra Catalana 
i en la qual es va ratificar, ara ja ampliada a quatre formacions, aquesta predisposició a 
treballar conjuntament.

A Esquerra  Republicana,  però,  pensem que  cal  anar  més  enllà  de  la  col·laboració  i 
l'entesa  entre  partits  si  volem aprofitar  aquesta  oportunitat.  Cal  crear  un  nou  espai  i 
incorporar-hi  moltes  més  persones  al  marge  dels  partits.  Per  això  presentem aquest 
document amb l'esperança que sigui un punt de partida per al debat i que desemboqui, en 



primera instància, en la creació d'una plataforma transversal, i en segona instància, en la 
formalització  d'una  candidatura  única  amb opcions  d'assolir  la  majoria  absoluta  a  les 
properes eleccions municipals per poder traduir-ho tot plegat en acció de govern.

Tots  els  aspectes  que recull  aquest  document  aprovat  per  la  secció  local  d'Esquerra 
Republicana  d'Arenys  de  Mar  són  susceptibles  de  ser  debatuts,  transaccionats  i 
consensuats amb la resta de formacions polítiques a qui l'adrecem. El document no té en 
absolut caràcter prescriptiu ni pretén imposar res, sinó que el presentem amb la intenció 
que el  punt  de  partida  per  al  debat  sigui  al  més elaborat  i  detallat  possible.  A partir 
d'aquest text, estem disposats a treballar amb tothom per afegir, substituir o eliminar tot 
allò que calgui.

Una plataforma per fer créixer un nou espai polític

A partir del nucli format per ICV, CUP i ERC, pensem que podríem trobar moltes altres 
entitats i persones que comparteixen els principis de l'esquerra nacional i que tenen ganes 
de dur-los a la pràctica a Arenys de Mar, però que no se senten còmodes si queden sota 
el paraigua d'unes sigles. Són persones que quan pensen en l'actual govern senten més 
la necessitat de construir una alternativa que no pas el desig de repetir l'experiència. 

El cas de l'Assemblea Nacional Catalana ens ensenya que quan es creen aquests espais 
transversals amb un objectiu clarament definit i fàcil d'entendre s'eliminen les reticències a 
treballar amb persones que formen part d'altres organitzacions polítiques i s'afavoreixen 
dinàmiques de col·laboració, de treball en equip, en confiança; s'estimula el diàleg i la 
superació de les diferències per la via del debat i el consens. Aquest és el model que 
caldria aplicar a Arenys de Mar per construir l'alternativa al govern del mandat 2011-2015.

I sobre quin eix s'ha de construir aquesta alternativa, si no és sobre l'eix del model de país 
i del model de poble? Cal pensar en l'Arenys de Mar del futur, quan la República Catalana 
ja serà un fet i per tant l'eix nacional, que ha sostingut tant el nacionalisme de CiU com 
l'independentisme d'Esquerra Republicana,  passarà a ser  un  projecte  de  col·laboració 
amb la resta de la nació, amb qui compartirem una llengua i una cultura però des de 
diferents estats, si més no d'entrada. Superat aquest eix, valdrà la pena intentar construir 
majories i formar governs que aglutinin noves fornades de regidors i regidores amb ganes 
de fer d'Arenys de Mar un referent per a la República Catalana.

Pensem, doncs, que l'eina més adequada per generar i fer créixer aquest espai seria una 
plataforma transversal que engegués una dinàmica suprapartidista, capaç d'integrar-hi el 
màxim nombre de persones possible i que alhora fos l'embrió d'una futura candidatura 
única a les properes eleccions municipals. Només unint esforços en aquest repte comú ho 
aconseguirem.

El paper dels partits polítics

El paper dels partits polítics en aquesta proposta ha de ser aportar els recursos humans i 
econòmics necessaris per impulsar i mantenir la plataforma, deixant en segon terme allò 
que representen les sigles en els respectius projectes nacionals, per crear i ampliar un 
espai  polític  fàcilment  reconeixible:  el  dels  qui  compartim  els  valors  associats  a  les 
esquerres i ens presentem com a alternativa al govern actual.



En cas que ICV,  CUP i  NEC estiguin  disposats  a  explorar  les  possibilitats  d'aquesta 
candidatura  única  per  al  2015,  proposem  una  ronda  de  reunions  de  les  respectives 
executives per acordar un programa de mínims que inclogui dos o tres aspectes de cada 
àrea de govern i a partir del qual els diversos candidats i candidates faran altres propostes 
que es podran votar.  El  resultat  d'aquest consens de les executives es portarà a una 
assemblea conjunta i oberta a la resta de la població perquè les persones amb veu i vot 
de les respectives formacions polítiques puguin debatre'l i aprovar-lo si és el cas.

Presentació de la plataforma

La plataforma ha de presentar-se públicament com una iniciativa conjunta d'ICV, CUP, 
ERC i NEC un cop aquestes formacions i els corresponents òrgans de decisió s'hagin 
mostrat d'acord amb la proposta que fa Esquerra Republicana amb les modificacions que 
calgui. En la preparació de la presentació pública es proposarà a altres persones i entitats 
amb qui hi hagi afinitat si també volen aparèixer com a fundadors, si prefereixen adherir-
s'hi un cop constituïda o si en tot cas es limiten, d'entrada, a rebre la proposta i valorar-la. 
La presentació es farà abans de la constitució formal de la plataforma i del registre oficial.

Objectiu i estructura organitzativa

Des del moment mateix de la presentació es farà explícit l'objectiu final de la plataforma: 
la formació d'una candidatura única de l'esquerra nacional a Arenys de Mar vertebradora i 
aglutinadora d'una alternativa al govern actual. La formació d'aquesta candidatura serà el 
resultat d'un procés en què podran participar tots els membres inscrits abans d'una data 
de termini. La condició de membre serà requisit sine qua non per poder votar i per poder 
presentar candidatura, cosa que ha d'estimular la pertinença a la plataforma.

Aquell  mateix  dia  començarà  la  tasca  d'aconseguir  el  màxim  nombre  de  membres 
possible. Ser membre de la plataforma implicarà, lògicament, la predisposició a votar la 
candidatura que en surti, amb el benentès que el vot és secret i que si una persona no 
està d'acord amb la composició final de la llista no farà efectiu aquell vot. Per ser membre 
només  caldrà  acreditar  l'empadronament  a  Arenys  de  Mar.  Tal  com  es  va  fer  en  la 
consulta  per  la  independència  de  desembre  de  2009,  serà  suficient  si  al  document 
d'identitat o permís de conduir hi figura Arenys de Mar com a residència. Si no és el cas, 
caldrà un certificat d'empadronament.

Per  tal  de  gestionar  la  tresoreria  i  les  dades  de  totes  les  persones  que  vulguin  ser 
membres de la plataforma, el mateix dia de la constitució es nomenarà un equip de tres 
persones (una coordinació i dues vocalies en qui es pugui delegar quan calgui). Per tal de 
desenvolupar les eines de comunicació necessàries i d'encarregar el disseny del logotip, 
es nomenarà un segon equip també de tres persones i amb idèntica estructura. Finalment, 
es nomenarà un tercer equip que coordinarà l'agenda d'actes i les informacions d'interès 
per a la plataforma, tant de l'àmbit arenyenc com d'altres municipis.

Quant a la representació de la plataforma,  en un primer període cada formació política 
fundadora designarà una persona, per la qual cosa en seran, com a mínim, tres. Sempre 
que es pugui s'evitarà que una sola persona s'erigeixi en portantveu. Si posteriorment hi 
ha altres persones independents que expressen el desig de representar la plataforma, es 
convocarà una assemblea per decidir-ho.



Finançament

Per tal de finançar les despeses de la plataforma i de la posterior candidatura s'obrirà un 
compte en una entitat bancària a nom de la plataforma un cop constituïda i designats els 
càrrecs  d'organització.  Els  partits  impulsors  faran  una  primera  aportació  d'idèntica 
quantitat, a partir de la qual s'intentarà que les persones inscrites facin donatius. En cap 
cas s'imposarà una quota a la condició de persona inscrita, però s'explicarà que l'èxit de la 
candidatura dependrà del finançament disponible per fer-la conèixer a la població.

Inici de presentacions de candidatures

Coincidint  amb l'inici  de  l'any 2014  es  començaran  a  presentar  públicament  aquelles 
persones que ja  tinguin  decidit  presentar  candidatura  per  formar  part  de  la  llista  que 
sorgirà de la plataforma. Les presentacions es faran al  llarg de tot el  2014. L'acte de 
presentació tindrà un primer component personal en què el candidat o candidata dirà qui 
és, d'on ve i per què vol ser-ho i un segon component de continguts en què farà les seves 
propostes per a una determinada àrea de govern o més d'una.  De totes les propostes 
exposades, en triarà les principals, fins a un màxim de tres, que seran sotmeses a votació 
de manera paral·lela a la votació de candidats i candidates. Serà una oportunitat perquè la 
població  conegui  aquella  persona,  les  seves  habilitats  comunicatives  i  els  seus 
coneixements, però alhora serà una manera d'anar concretant el model de poble. A totes 
les presentacions hi haurà un debat posterior a l'exposició. En presentar-se, els candidats 
i candidates faran explícit si ho són només a regidors i regidores o també a alcaldia, ja 
que posteriorment aquestes opcions es votaran per separat.  

Cal  plantejar-ho com un procés esponjat  en el  temps perquè d'aquesta manera cada 
presentació serà un pretext per al debat, una oportunitat per desenvolupar noves idees 
que estimulin  l'aparició  de  nous candidats  i  candidates  i  també una oportunitat,  cada 
vegada,  per  cridar  l'atenció  sobre la  llista  alternativa en oposició  al  govern vigent.  La 
contraposició  constant  d'aquests  dos  blocs,  l'actual  govern  i  l'oposició  que  en  serà 
l'alternativa, ha de ser un dels eixos de la comunicació i per tant cada presentació s'ha 
d'aprofitar en aquest sentit.

Quan una persona vulgui presentar candidatura ho haurà de demanar als representants 
de la  plataforma per  poder-ho programar i  preparar  amb temps.  Si  encara no s'havia 
inscrit com a membre de la plataforma, caldrà que ho faci com a requisit per concertar 
amb la  plataforma la  data  de  la  presentació.  Els  partits  que  integraran  la  plataforma 
podran, legítimament, ajudar aquestes persones a preparar la presentació. També podran 
fer explícit si un determinat candidat o candidata independent es presenta amb l'aval i el 
suport d'un o més d'un dels partits.

D'altra  banda,  les  persones  que  vulguin  presentar  candidatura  tindran  l'oportunitat  de 
buscar  suports  directament  entre  els  seus  contactes  i  de  demanar-los  que  es  facin 
membres  de  la  plataforma  perquè  puguin  votar-los.  Això  generarà  una  dinàmica  de 
competència que repercutirà positivament en el  conjunt de la llista perquè multiplicarà 
l'efecte  crida.  També  els  partits  integrants  de  la  plataforma  entraran  en  aquesta 
competència per intentar que els respectius candidats rebin el  màxim suport  possible. 
L'èxit de la seva capacitat de mobilització en aquest procés serà entès com un indici de la 
capacitat  de  mobilització  el  dia  de  les  eleccions  municipals  i,  per  tant,  repercutirà 
positivament en el conjunt de la candidatura. El resultat serà un procés en què els i les 
concurrents hauran hagut de demostrar la capacitat de competir des de la cordialitat i la 



bona  entesa.  Caldrà  haver  evitat  les  desqualificacions  gratuïtes  i  haver  explicat  les 
diferències de criteri de manera constructiva per donar bon exemple del que serà la futura 
coalició de govern.

Elecció dels membres de la candidatura   i votació dels punts programàtics   

Acabat el  procés de presentacions que s'haurà anat fent al  llarg del 2014, a partir  de 
novembre de 2014 s'iniciarà el període de votacions. Es planteja com un període i no com 
una sola jornada per facilitar al màxim la participació. Per poder votar caldrà ser membre 
de  la  plataforma,  estar-hi  inscrit.  Les  persones  que  ho  desitgin,  podran  inscriure's  al 
moment de la votació si no ho han fet abans. 

La votació consistirà en l'assignació de punts a una llista de candidats i candidates llistats 
per ordre alfabètic segons el cognom. La persona que exerceixi el vot podrà assignar deu 
punts al candidat o candidata més ben valorat i continuarà l'assignació de punts en ordre 
descendent. Per tant, deu candidats podran rebre puntuació i la resta quedarà en blanc. El 
votant o la votant podrà no assignar tots els vots amb les diverses possibilitats que això 
comporta: des d'assignar deu punts a una persona i prou fins a assignar un únic punt a 
una única persona.

En segon lloc es farà la votació per triar cap de llista. El nom de les persones que es 
presenten a alcaldia serà ben visible en una butlleta a part de la dels candidats a regidor/a 
(on  també  apareixeran  aquestes  mateixes  persones)  i  en  aquest  cas  els  electors 
marcaran amb una creu (i no amb xifres) una única opció de totes les disponibles. 

En  una  tercera  butlleta  hi  haurà  les  diverses  propostes  per  elaborar  el  programa. 
Cadascuna de les propostes estarà visiblement relacionada amb l'autor o autora que la va 
defensar i tindrà, al costat, dos requadres (un amb la paraula sí i un altre amb la paraula 
no) perquè els membres de la plataforma puguin expressar el seu acord o desacord.

A partir del resultat de les votacions es proclamarà, en primer lloc, el candidat o candidata 
a  l'alcaldia.  En  cas  d'empat  es  tindran  en  compte  els  punts  rebuts  en  la  votació  de 
candidats  a  regidories.  Si  l'empat  persisteix  es  convocarà  una  segona  votació  de 
desempat. Un cop decidida la primera posició de la llista s'adjudicaran la resta en funció 
dels punts obtinguts i posteriorment es faran els ajustaments necessaris perquè la llista 
electoral compleixi amb la paritat de gènere prevista a la llei. 

Resultat

El  resultat  de  tot  aquest  procés  serà  un  equip  de  persones  que  hauran  demostrat 
capacitat  d'organització,  habilitats  comunicatives  i  de  gestió,  capacitat  de  treballar  en 
equip amb persones d'altres formacions polítiques i independents des de la base de la 
confiança i un candidat o candidata a l'alcaldia molt legitimat o legitimada per un procés 
de primàries.  En cas que la plataforma superés els 3.000 inscrits,  els vots d'aquestes 
persones  suposarien,  molt  probablement,  la  majoria  absoluta  i  l'accés  al  govern  per 
començar a fer les polítiques exposades i acordades.



Seguiment al llarg del mandat

Tant  si  la  llista  resultant  d'aquest  procés governa com si  forma part  de  l'oposició,  es 
nomenarà un òrgan que farà el seguiment de l'activitat dels i les electes. Aquest òrgan 
estarà format tant per electes com per representants de la plataforma no electes.

En cas de rebuig

En cas que ICV, CUP i  NEC, les tres  formacions a qui  Esquerra Republicana adreça 
aquesta proposta, la rebutgin, pensem que Arenys de Mar perdrà una gran oportunitat 
d'assegurar  l'alternativa  a  les  properes  eleccions  municipals.  Difícilment  la  suma 
d'aquestes  forces per separat i  sense l'obertura del  procés a candidats independents 
donarà com a resultat una majoria absoluta, cosa que abocarà aquestes formacions a 
sumar amb altres  partits  que ara formen part  d'aquest  govern  al  qual  volem ser  una 
alternativa.

En  cas  que  només  una  d'aquestes  formacions  s'hi  avingui,  a  Esquerra  Republicana 
pensem que també valdrà la pena dur a terme el procés, però estem convençuts que les 
possibilitats d'èxit seran molt superiors si el llançament de la plataforma el fem tots quatre 
partits, com a mínim.

En cas que cap de les formacions a qui adrecem la proposta volgués emprendre aquest 
camí, Esquerra Republicana animaria les persones que s'hi haguessin il·lusionat a formar 
una candidatura alternativa amb la qual podríem concórrer en coalició per sumar, un cop 
més, el màxim suport possible. 

Si, finalment no s'hi avenen i no es constitueix cap altra llista disposada a fer coalició amb 
Esquerra Republicana, nosaltres continuarem treballant el nostre pla alternatiu, que és fer 
la millor candidatura possible amb persones de la nostra secció local i amb tothom que 
vulgui  incorporar-s'hi  com  a  independent.  Estem  convençuts  que  farem  els  millors 
resultats de la història a Arenys de Mar, però també estem convençuts que, si la proposta 
d'Esquerra Republicana és compartida pels companys i companyes d'ICV, CUP i NEC i 
per la resta d'arenyencs i arenyenques que s'hi vulguin implicar, Arenys de Mar iniciarà un 
nou cicle polític ple de possibilitats en el marc de la futura República Catalana.

Resum perioditzat

12 d'abril de 2012: l'Assemblea de la secció local d'ERC a Arenys de Mar acorda fer una 
reunió amb l'executiva homòloga d'ICV per explorar possibles col·laboracions i estendre-
les a la CUP.

10 de  maig  de  2012:  té  lloc  la  reunió  de  les  dues executives  i  es  constata  la  bona 
predisposició per totes dues bandes.

13 d'abril  de 2013: ICV convida ERC, CUP i NEC a la seva assemblea oberta i  totes 
quatre formacions corroboren  la predisposició a col·laborar.

6 de juny de 2013: una nova assemblea de la secció local d'ERC aprova aquest document 
amb el qual es proposa anar més enllà d'aquesta col·laboració entre els tres partits a 
l'Ajuntament. 



Estiu de 2103: període de reflexió i  debat tan intern (dels tres partits a qui ERC fa la 
proposta) com obert a la resta de població.

Tardor de 2013: presentació i constitució de la plataforma.

Gener a octubre de 2014: presentació de les candidatures.

Hivern 2014-2015: votació i elaboració de la llista electoral i del programa.

2015: formalització de la candidatura resultant del procés.

2015-2019: seguiment de l'actuació al govern o a l'oposició.

Secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Arenys de Mar
Dilluns, 10 de juny de 2013


