ACTA
ASSEMBLEA Vilafranca en Comú DE VALORACIÓ ELECCIONS 21D-2017
i MIRADA CAP A LES PROPERES MUNICIPALS
DIA I HORA: 8 de gener de 2018, a les 19 h.
LLOC: local de VeC.
ASSISTENTS: 17.

TRIPTIC
- No dóna informació. I, algunes coses, millor no dir-les. No s'atenen a la realitat.

PROGRAMA
-És més una declaració d'intencions que un programa. No explica com aconseguir les
coses/propostes que volem dur a terme.
-Únics a portar un programa, en unes eleccions on no s'ha parlat de programes.
L'hem prioritzat, deixant en 2on pla el referèndum acordat. Aquest fet, junt amb un missatge difós,
ha fet molt difícil arribar a la població, fortament polaritzada pel tema nacional.
-Cal concretar missatge: fora 155, retorn presos, retorn drets perduts en tots els àmbits, també en
el social.
Ara bé, recurs contra el 155 només l'han plantejat els Comuns. Ens hem d'explicar millor. I, donat
els fets del 6 de setembre 2017 al Parlament -trencament- cal considerar responsabilitats
compartides -presidència Generalitat/Madrid-.
I algun dia ens hauran d'explicar algunes decisions que es van prendre entre agost i setembre
2017.
-Fets com l'aplicació del 155 ens poden inclinar cap a treballar per la independència, però fent les
coses bé. Tirar pel dret el 6 de setembre sense tenir estructures d'estat preparades no ens ha
aportat res de bo.
-Segons Procés Constituent, cal posicionar-se per la independència, i des d'aquí reforçar el
missatge de voluntat de millorar moltes coses. En la línia dels Comuns, però des de fora
d'Espanya.
Molt difícil sobreviure políticament sense posicionar-se.
-Programa de CatComú molt interessant, en unes eleccions focalitzades en temes viscerals i lluita
de banderes.

RESULTATS 21D
-La nostra voluntat és de canvi social. El nostre camp de joc és l'eix dreta-esquerra.
En aquestes eleccions el camp era un altre, i no hem jugat bé. Resultats dolents.
-Catalunya està profundament dividida pel tema nacional. I la balança s'ha decantat cap a la dreta.
Hem fet poca incidència en l'eix democràtic -3er eix-.
Col·locar-nos en un dels dos costats seria erroni: som sobiranistes, amb l'eix social per davant de
tot. Hem d'explicar bé aquestes premises.
-Aquestes eleccions han de servir per recuperar les nostres institucions. Estem en el punt de:
llibertat, amnistía, estatut d'autonomia. En una Espanya de dretes.
-Amb un país dividit per la meitat pel tema nacional, ningú pot imposar res a ningú. La futura
presidència hauria d'unir, buscar la manera d'integrar els dos blocs.
-És preocupant l'impacte sobre la convivència i sobre la situació econòmica.
-Tal i com està plantejada la independència, sembla difícil solucionar els problemes socials de
Catalunya. No interessa tocar aquest tema.
-Aquestes eleccions són el pitjor final d'un Procés que es va muntar per tapar diverses coses de
les que no se'n parla en eleccions.
No ens hem de lamentar ni caure en victimismes. Hem de continuar amb el nostre treball: hem de
jugar fort amb l'eix esquerra-dreta des del sobiranisme.
-Els resultats del 21D ens han deixat una situació complicada; cal recuperar el 80% del
catalanisme. Cal afegir més coses al debat.
Els Comuns tenim feta la proposta: l'hem de tirar endavant fins aconseguir aquesta base del 80% i
referèndum acordat.
I no oblidem que, a Espanya, tenim gent que defensa això mateix.
-Cal tenir en compte que molts votants anti-independència són gent normal que s'ha sentit
maltractada pel Procés.

RESULTATS CATCOMU
-A Vilafranca, l'abstenció d'altres eleccions ha donat vots a C's.
Vots de Podem també han anat a C's.
-Els Comuns hem perdut un 10% en general. A l'Alt Penedès en conjunt hem pujat -dels 27
municipis, en 14 hem pujat una mica, en 13 hem baixat una mica-.
Hem baixat al Baix Penedès, la zona més metropolitzada del Penedès.
-En conjunt, els Comuns on tenim estructura estable ens hem mantingut -BCN, Vilafranca, per ex-.
A les zones metropolitanes -excepte BCN-, sense estructura estable, hem baixat.
-Objectiu: si CatComú es va implantant de manera estable al territori, anirem guanyant terreny.

MIRADA A LES MUNICIPALS 2019
-D'ara fins maig 2019 hem de fer un treball de revisió/valoració de les fites aconseguides i de les
fites pendents, explicant molt bé les primeres i concentrant les nostres energies en les segones.
-El 17 de gener hi ha reunió del GT SALUT i DS, ja amb aquesta intenció: revisar/valorar el treball
fins ara, i decidir/concretar en quins punts concentrem les nostres energies fins arribar a les
municipals.
-Hauríem d'anar pensant amb quin nom anirem a les properes municipals.
-Hem parlat diverses vegades d'encarregar una enquesta. Ara és el moment.

Vilafranca del Penedès, 8 de gener de 2018

