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ICV-EUiA aconsegueix el millor
percentatge de vot de la seva història
La candidatura encapçalada per Joan Coscubiela ha aconseguit el millor percentatge de la seva història en
assolir el 8,08% dels vots a Catalunya i 3 escons per Barcelona.

E

l passat 20 de novembre ICV-EUiA va obtenir
279.599 vots, un 8%, incrementant 96.261
vots i 3,1 punts respecte 2008. És el millor resultat en % en unes eleccions generals des de la fundació d’IC (el 2n des de 1979) i el segon en nombre
absolut de vots (després del 1996). Som la quarta força a Catalunya. Cal destacar que respecte les eleccions
al Parlament, hi ha un increment d’uns 50.000 vots.
La mateixa nit electoral el cap de llista de la candidatura, Joan Coscubiela, va afirmar que “podem
estar molt contents”, alhora que també va mostrar la
seva inquietud per la pujada de la dreta espanyola i
catalana. “Hem après que quan la situació és difícil
agafem més forces per complir amb el compromís
que hem adquirit amb la gent: lluitar per la democràcia i pels seus drets”.
D’aquesta manera, Coscubiela va assegurar
que els resultats li produeixen un triple sentiment:
“preocupació per la baixada de la participació, que
no és una bona notícia; gran satisfacció pels bons
resultats de la coalició, que posen de manifest que la
gent ens ha acompanyat a les urnes i ens ha legitimat per continuar aportant a la societat i a les institucions la nostra manera d’entendre la política com
a compromís cívic; i inquietud per la victòria de la
dreta catalana i espanyola”.

Són preocupants la baixada de
la participació i la pujada de la
dreta espanyola i catalana.
Per la seva banda, el secretari general d’ICV, Joan
Herrera, va lamentar la victòria de la dreta catalana
perquè “no és una bona notícia ni per al país, ni per
als usuaris dels serveis públics”. Tot i així, Herrera
va assegurar que el resultat de la coalició “és un bri
d’esperança perquè ens permet anar al Congrés amb
més força per plantar cara a la dreta”.
El Consell Nacional celebrat el passat 25 de
novembre va servir per analitzar els resultats. En
l’informe polític presentat pel president d’ICV, Joan
Saura, i el secretari general, Joan Herrera, es va fer
referència als diferents factors que han contribuït al
bon resultat de la coalició.

Roda de premsa de valoració dels resultats electorals d’ICV-EUiA, el passat 20 de novembre

En primer lloc, la coherència i claredat com a
força d’esquerres i ecologista, tant a les Corts com
al Parlament de Catalunya, davant les polítiques
dels governs del PSOE i de CiU. En segon lloc,
l’enfonsament del PSOE per la política duta a terme
aquesta legislatura, molt indistinta de la que podria
fer una força conservadora.
Pel que fa al procés electoral el Consell Nacional d’ICV va destacar l’encert de triar Joan Coscubiela com a cap de llista, així com la bona campanya
realitzada per la resta de la llista, especialment per
les dues persones que acompanyaran Coscubiela al
Congrés, la Laia Ortiz i el Joan Josep Nuet.
També es va valorar positivament la política unitària d’aliances, la coalició electoral amb
EUiA, l’acord polític amb EQUO i l’acord amb el
PSC per al Senat, que ens ha permès obtenir representació en aquesta cambra i revalidar l’escó
del Jordi Guillot.
Finalment també es va destacar la bona orientació de la campanya, centrada en donar resposta
a la crisi i en plantejar alternatives a les polítiques
del PSOE i de CiU. I l’encert de l’eslògan i la imatge de la campanya. Cal esmentar també l’encert
de les noves fórmules de finançament de la campanya electoral que hem encetat i que encara estan
obertes.

L’Executiva d’ICV discuteix l’estratègia per a la nova legislatura al Congrés dels diputats / © ACN

El Consell Nacional d’ICV també va servir per
valorar el resultats electorals a l’Estat. Es va destacar que el PSOE ha estat escombrat pels errors en la
gestió de la crisi, per la indistinció respecte a sortides de la crisi per la dreta i per la manca de credibilitat durant la campanya. Però també ha estat decisiva
una crisi econòmica, amb cinc milions de persones
aturades, que ha escombrat governs de diferent signe arreu d’Europa.
El PP obté la majoria absoluta (186 escons) i un
poder institucional com mai ha obtingut cap altre
partit en el període democràtic. Però només té un increment de 552.000 vots, malgrat que el PSOE perd
més de 4.300.000 vots, que han anat a l’abstenció, a
IU, ICV, UPyD i a d’altres forces polítiques.

El passat 20 de novembre
ICV-EUiA va obtenir 279.599
vots, un 8%, incrementant 96.261
vots i 3,1 punts respecte 2008.
Aquests resultats posen en evidència que el
transvasament de vots de l’esquerra a la dreta no s’ha
produït tant com s’esperava. El PP ha guanyat les
eleccions però no ha convençut molt més enllà dels
seus electors tradicionals. I, per tant, hi ha un electorat potencialment crític amb les polítiques del PP.
Com a element positiu en l’informe es va destacar que s’ha esquerdat el bipartidisme. El 2008
PP i PSOE sumaven el 83% dels vots i ara el 72%.
Han passat de sumar 323 escons a sumar-ne 296 de
350. El Congrés és molt més plural. Un acord entre
els dos partits per reformar la Constitució sense referèndum ara seria impossible.
Altres aspectes positius destacats són el fet que
IU ha crescut amb força i ha passat d’un escó a vuit.
I cal valorar molt positivament el retorn de la CHA
al Congrés, en coalició amb IU.
També és destacable l’aparició amb molta força
d’Amaiur, que canvia substancialment el mapa polític basc en la perspectiva de les futures eleccions al
Parlament.
Finalment, cal valorar molt positivament l’entrada
de Compromís. Malauradament EQUO no ha obtingut representació parlamentària, si bé en el conjunt
de l’Estat ha obtingut 215.000 vots
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El futur de la UE
i la crisi econòmica

Editorial

L’Executiva Nacional d’ICV va discutir i aprovar una resolució sobre les
mesures acordades en el Consell Europeu.

E

l passat dilluns 19 de desembre l’Executiva
d’ICV va debatre sobre els acords presos en
el darrer Consell Europeu i que teòricament
haurien de servir per fer front a la crisi del deute
sobirà i de l’euro.
El document elaborat pel responsable de la UE
d’ICV, Oriol Costa, destaca que un cop més les decisions preses en el darrer Consell Europeu, lluny de
lluitar contra la crisi i contribuir a reforçar la governança econòmica, caminen en sentit contrari amb
l’agreujant que aquest cop volen ser convertides en
un tractat que modificarà la manera en què els estats
es relacionen entre si, amb la UE i amb el mercats.
Els acords presos són fruit d’un diagnòstic erroni segons el qual la crisi econòmica i de l’euro està
causada pel deute i els dèficits públics.
Per superar la crisi la UE ha de tenir capacitat per
endeutar-se (eurobons), fer polítiques de despesa (tenir un pressupost comú) i imposar impostos i recaptar-los. Cap de les decisions preses per la UE des de
l’inici de la crisi van en aquesta direcció. S’està reduint
les capacitats dels estats per endeutar-se i prendre decisions en matèria fiscal sense que la UE assumeixi
aquestes capacitats. Estem transferint sobirania no
dels estats a la UE, sinó del públic al privat.

En aquests moments, l’arquitectura institucional de la UE està dissenyada per impedir finançar
l’Estat de Benestar. Els estats de la UE no tenen política monetària. Després de la darrera reunió del
Consell Europeu no tenen tampoc política fiscal, en
la mesura que els pressupostos nacionals queden
intervinguts. Els estats tindran també dificultats per
apujar impostos per la dinàmica del dúmping fiscal.
I tot això no es compensa amb una hisenda comuna
que assumeixi part de la despesa social. El resultat
de tot això és que els estats europeus tindran serioses dificultats per tenir un pressupost públic prou
robust com per finançar l’actual Estat de Benestar.
S’ha optat, doncs, per una aproximació a la crisi
del deute que consisteix bàsicament en pagar-la per la
via de les retallades i per la via de monedaritzar-ne una
part. S’ha descartat del tot abordar el problema mitjançant l’estímul al creixement i la creació d’ocupació.

Per superar la crisi la UE ha de
tenir capacitat per endeutar-se
(eurobons), fer polítiques de
despesa i imposar impostos i
recaptar-los.
L’austeritat com a política econòmica per sortir
de la crisi ha fracassat. Dos anys d’austeritat que
ens han portat a una segona recessió, que a Espanya
comença amb índexs d’atur superiors al 20%. Fins
i tot les agències de qualificació argumenten que,
al marge dels moviments especulatius (molt rellevants), el principal risc percebut avui pels inversors
en relació a l’eurozona són les magres perspectives
de creixement, no el nivell de deute.
En definitiva, s’està construint la UE més antidemocràtica de la història. La preponderància
del Consell sobre la resta d’institucions, la pràctica
desaparició del Parlament Europeu dels circuits decisoris sobre els grans debats d’aquestes mesos i el
pes d’Alemanya i França estan incrementant el dèficit democràtic en el si de la UE. I a la vegada, estan
reduint la qualitat democràtica en el si de les democràcies estatals.
Cal abordar sense complexos la politització de la
política europea. A la UE s’hi prenen decisions polítiques i per tant cal abordar-les políticament. Cal
desemmascarar el caràcter polític (conservador i
neoliberal) del consens de Brussel·les. La UE no pot
ser l’únic espai democràtic del món en el que hi ha
govern però pràcticament no hi ha oposició
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El govern suspèn...
construïm
l’alternativa

P

er primera vegada des que el Centre d’Estudis
d’Opinió publica la valoració de les polítiques
públiques a Catalunya el govern de la Generalitat és suspès pels ciutadans i les ciutadanes amb
un 4,96 de nota. Sanitat suspèn amb un 4.
El 49,4% dels enquestats desaproven la tasca
del govern de CiU i, com a conseqüència de les retallades, la salut passa a ser la tercera preocupació
dels ciutadans i les ciutadanes, quan l’any 2009
ocupava l’onzè lloc. La majoria silenciosa citada de
manera recurrent pel president Mas s’esquerda.
I aquestes valoracions arriben quan encara
no hem pogut conèixer l’impacte de les noves retallades sobre els ciutadans i les ciutadanes que
inclouen els pressupostos presentats pel govern
per a l’any 2012, ni especialment la reacció a la
introducció del copagament d’un euro per recepta, l’impost de la malaltia, i a l’esperpèntica gestió
de la paga doble i de la nòmina de desembre dels
milers de treballadores i treballadors públics.
Molta gent és cada cop més conscient que
no hi ha futur possible de la mà de l’austeritat.
Des de maig del 2010, quan el president del govern del PSOE va fer un gir de 180 graus en les
polítiques econòmiques i va apostar únicament
per l’austeritat per sortir de la crisi, han passat
pràcticament dos anys, que només han servit per
agreujar la situació de milers de persones que estan a l’atur i que han perdut la seva prestació o el
seu habitatge.
Cada vegada més veus de diferents sectors
econòmics i socials afirmen amb més rotunditat
que aquestes polítiques d’austeritat no serveixen
per crear ocupació ni reactivar l’economia i que
les retallades socials i de drets són un camí que
ens porta al precipici.
Així, la tasca més important que afronta l’any
2012 l’esquerra verda nacional, al mateix temps
que ens oposem a les retallades i agressions a
l’Estat del Benestar al carrer i a les institucions,
és construir l’alternativa, demostrar i fer arribar
a bona part de la societat que no existeix un únic
camí per sortir de la crisi. Davant dels governs de
CiU a Catalunya i del PP a nivell de l’Estat, que només apostaran per l’austeritat i per les retallades,
cal donar esperança i alternatives concretes als
ciutadans i les ciutadanes per construir un demà
millor. Aquest serà el principal objectiu al que haurem de dedicar els nostres esforços en l’Assemblea
oberta d’ICV l’any 2012. Per fer-ho possible haurem d’obrir i enfortir el projecte i serà necessària la
implicació de tots i totes nosaltres, de cada una de
les persones que forment part d’ICV
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Els pressupostos no serveixen per crear
ocupació ni reactivar l’economia
Joan Boada i Jordi Miralles fan una primera valoració dels pressupostos de la Generalitat, després de la
presentació del conseller d’Economia.

E

l passat 20 de desembre el govern de CiU va
presentar els pressupostos per a l’any 2012.
Els pressupostos arriben tard. Deien que no
tenien informació sobre els ingressos però només
era l’excusa partidista (no abans de les eleccions) per
posar els interessos de CiU per davant de les necessitats del país.
El grup parlamentari d’ICV-EUiA va valorar inicialment els pressupostos en roda de premsa i va
afirmar que no serveixen per reactivar l’economia ni
crear ocupació.
A Catalunya tenim una situació on la demanda
privada, o sigui el consum familiar, és molt baix i
continuarà la mateixa tendència el 2012 en situació
d’estancament. Aquesta davallada arrossega la inversió de les empreses que tampoc tenen crèdit. I el
sector públic continua retallant. Tot plegat ens porta a la recessió, sense que hi hagi mesures per a la
reactivació econòmica per part del govern.

El govern introdueix un impost
sobre la malaltia amb la taxa
d’un euro per recepta.
Els pressupostos deixen a la intempèrie milers
de persones. D’una banda continuen les retallades
en la despesa social en un període de crisi (Educació
i Salut un 5%, Universitats un 9%, Empresa i Ocupació un 7,5%, Benestar un 1%). Aquestes retallades
s’han de sumar a les retallades de l’any passat. El
pressupost global continua baixant, el pastís públic
encara es redueix més.
D’altra banda, la política d’ingressos no té caràcter progressiu ni distributiu, afecta més les classes
populars i els treballadors públics: augment del preu
de l’aigua, del transport públic (pujada de tarifes, un
12% la T-10, i retallada de serveis), de les taxes universitàries, i 625 milions en les retallades de sous
i drets de les i els treballadors públics. On són els
impostos que gravin l’economia especulativa, els
bancs, les grans fortunes, les empreses elèctriques?

Joan Boada i Jordi Miralles presenten les seves consideracions inicials sobre els pressupostos 2012 / © ACN

On són els impostos que gravin els sectors benestants de la nostra societat? On és la lluita contra el
frau fiscal?
Els treballadors i les treballadores rebran una
doble retallada, la continuació de les retallades que
afecten la qualitat dels serveis públics, per la via dels
ingressos en augmentar les seves despeses quotidianes (aigua, transport, universitat, salut amb el
copagament). Aquests treballadors i funcionaris són
els únics agents que fan un esforç considerable per
satisfer la reducció del deute i el dèficit.
El grup parlamentari d’ICV-EUiA aprofitarà el
debat de pressupostos per fer visibles les alternatives per fer front a la crisi: augment dels ingressos a través d’impostos sobre les activitats contaminants (nuclear, emissions de CO2), sobre els
dipòsits bancaris; eliminar les últimes reduccions

de l’impost de successions i moratòria sobre el darrer tram que va aplicar el govern d’esquerres; un
pla de racionalització de la despesa farmacèutica
que inclogui les versions més barates dels fàrmacs
amb igual efecte terapèutic. Estem d’acord amb
l’impost sobre els combustibles, però que sigui finalista i que vagi a parar al transport públic, així
com amb la taxa turística però que vagi a parar als
ajuntaments que fan un sobreesforç per donar servei a aquesta població i a millorar la formació dels
treballadors del sector.
En definitiva, aquests pressupostos són fruit
d’una decisió ideològica de la dreta ultraliberal que
planeja per tot Europa i de la que Mas i Mas-Collell en
són uns alumnes avantatjats. La reducció de la despesa social, salut i educació per habitant ens situa a la
cua de la UE

.

ICV rebutja la pujada salvatge al transport públic

P

Gomà critica la pujada del transport públic / © ACN

er primera vegada hi ha augment de tarifes
del transport públic i reducció de serveis. Les
tarifes del transport públic pateixen una dràstica pujada mentre les tarifes de transport privat es
congelen o es disminueixen. La T-10, el títol més utilitzat, puja un 12% i costarà 9,25e. El bitllet senzill
costarà 2e i puja un 38%. Finalment la 50/30 costarà 37e i puja un 10,5%.
En matèria de mobilitat ja sabem en què consisteix el canvi de CiU: un transport públic més car i amb
menys serveis i desgravacions que incentiven l’ús del
cotxe a la ciutat. CiU ha rebaixat un 5% l’impost de
vehicles, ha congelat l’àrea blava i ha fet l’àrea verda
gratuïta a la ciutat de Barcelona, fet que va ser denunciat pel cap de llista d’ICV-EUiA, Ricard Gomà.
Els descomptes aprovats del 2% en la T-Mes i
del 3,5% en la T-Trimestre són insuficients per incentivar aquests tipus de títols i amb el sistema de
preus actual es corre el risc de perdre usuaris en el
sistema de transport públic.

En el marc de l’ATM, ICV va presentar de la
mà de l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor,
un seguit de propostes per fer sostenible i equitatiu el transport públic. En primer lloc una Llei de
finançament del transport públic que doti el sistema
de nous recursos financers i permeti seguir una estratègia de millora del transport públic lligada a la
sostenibilitat.
Alhora, una aposta clara pels abonaments amb
tarifa plana a preu reduït. En aquells indrets d’Europa
on s’han aplicat, els seus resultats han multiplicat el
nombre de viatges que fa cada usuari i han reduït a
mig termini el dèficit per viatge realitzat degut al major ús que se’n fa.
Així ICV-EUiA va proposar la creació d’una targeta anual T-ANY vàlida per a les 6 zones tarifàries
de l’ATM, així com crear un descompte per als menors de 25 anys i oferir-los una targeta anual de
transport, T-JOVE-ANY, vàlida per a totes les zones
tarifàries
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ICV-EUiA porta al Tribunal Constitucional
les Lleis Òmnibus
Salvador Milà denuncia la voluntat del govern de desfer, malbaratar i desautoritzar en cinc mesos la tasca
legislativa de set anys i de donar força legal a retallades socials, mediambientals i de control democràtic.

E

l diputat d’ICV-EUiA, Salvador Milà, va anunciar que ICV-EUiA demanarà l’empara del Tribunal Constitucional atès que la Mesa del Parlament ha impedit, interpretant el reglament, que el
Consell de Garanties Estatutàries emeti un dictamen
sobre les Lleis Òmnibus tal i com havien sol·licitat
ICV-EUiA i SI. “S’ha atemptat contra uns principis
que són fonamentals perquè la Mesa no ha fet la
seva funció institucional”, va criticar Milà, que va denunciar que “no han emparat el drets dels diputats
i la presumpció que, en cas que hi hagi dubtes, s’ha
de fomentar el major control democràtic fent un flac
favor a la seguretat jurídica, perquè si hagués passat
pel Consell de Garanties Estatutàries hauria millorat
molts dels disbarats tècnics que després portaran
problemes a l’aplicació ordinària d’aquesta llei”.
Milà, que va intervenir durant el debat del projecte de llei de simplificació i millora de la regulació, va mostrar “l’oposició frontal” del seu grup a les
Lleis Òmnibus: “Tot i que el govern assegura que es
tracta de simplificar, alleugerir i aclarir la normativa i facilitar la vida dels ciutadans i les ciutadanes,
és tot el contrari”. Milà va denunciar les “veritables
finalitats” de les lleis que s’han votat al Parlament:
“desfer, malbaratar i desautoritzar en cinc mesos la
tasca legislativa de set anys, feta amb participació i
escoltant la gent, en alguns casos amb voluntat de
revenja, i afavorir de forma gens dissimulada els interessos de determinats lobbys econòmics”.
“Aquests projectes pretenen donar força legal al
que s’ha presentat com a canvis conjunturals, necessitats urgents, però que ara se’ls donarà permanència: retallades en l’àmbit mediambiental, retallades
en l’àmbit social, del control democràtic i en l’àmbit
econòmic a favor d’alguns sectors i en perjudici
d’uns altres. “Mai s’havia legislat tan malament per
a tan pocs”, va sentenciar.
Pel que fa a la segona de les Lleis Òmnibus, el
projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa, Jordi Miralles també va mostrar l’oposició del seu
grup parlamentari “pels continguts, per les formes,

“Amb aquest òmnibus es contribueix a obrir la porta al trencament de l’equitat en l’accés als serveis
sanitaris, a la fragmentació de l’ICS, pas previ a la
mercantilització i als processos de privatització, a la
dualització de l’assistència sanitària.
Durant el debat de la tercera de les Lleis Òmnibus, el projecte de llei per a la reactivació econòmica, la diputada Laura Massana va insistir en la
“manca de transparència i l’esperit antidemocràtic
de la llei, tant per l’elaboració com pels continguts”, i va assegurar que “no només no servirà per
reactivar l’economia, sinó que pretén tornar a un
model econòmic del propi del passat, anant enrere
com els crancs”. “Retalla legislació que estava propiciada cap a un canvi econòmic tenint com a base
la sostenibilitat ambiental, vulnera la legislació internacional i europea i compromet el futur del nostre país”.
De la mateixa manera, la diputada va remarcar que la tercera de les Lleis Òmnibus suposa un
“atac directe” al dret a l’habitatge, consolidat amb
l’anterior govern, en eliminar l’obligació de la reserva d’habitatges dotacionals per als col·lectius més
desfavorits

.

Salvador Milà, en roda de premsa al Parlament / © ACN

pel resultat legislatiu final i per coherència” perquè
comporta una involució del model social i de drets, limita la participació i els controls i, per tant, hi ha una
pèrdua de qualitat democràtica a més d’incorporar
uns continguts que no són coherents ni congruents
amb la matèria i els objectius de la Llei.
Així, Miralles va destacar que la llei obre les portes a la privatització i la mercantilització en temes de
salut i cultura, elimina elements de codecisió, limita
la participació social i, per tant, el pluralisme.
“Menys drets, més retallades, menys sector públic i menys democràcia”, va dir Miralles, que també
va assegurar que es dóna un pas decisiu en l’objectiu
del govern de canviar el model sanitari de Catalunya.

Homenatge a Joan
Garcia Tristany

Relleus a les organitzacions del
Vallès Oriental i les Terres de Lleida

E

Jordi Manils, nou coordinador comarcal del Vallès Oriental

l passat dissabte 17 de desembre es van celebrar les assemblees territorials del Vallès
Oriental i les Terres de Lleida.
En l’Assemblea comarcal del Vallès Oriental,
celebrada a la Llagosta, el regidor i cap de llista
de Montmeló, Jordi Manils, va ser escollit com a
nou coordinador comarcal amb el 95% dels vots
dels adherits i les adherides. L’objectiu del nou
president passa per “la repolitització del partit
per ser útils en aquest complicat moment social, l’augment de la nostra presència al carrer i
l’aplicació de noves maneres de fer política”.
D’altra banda, Joan Miquel Ballesté va ser
proclamat nou president de les Terres de Lleida en la IX Assemblea territorial. Els objectius
fixats per la nova direcció passen per construir
l’organització, reforçar els grups municipals
existents i recuperar la presència institucional a
l’Ajuntament de Lleida

.

L’

històric militant va morir el passat 12
d’octubre a Barcelona. Durant un acte de la
darrera campanya electoral, el secretari general d’ICV, Joan Herrera, va retre homenatge al
company de partit i militant històric, Joan Garcia
Tristany, recentment desaparegut. Herrera va agrair
la seva implicació en el dia a dia del partit, tant del
PSUC com d’ICV, així com la seva militància des
de ben jove, després de l’esclat de la Guerra Civil,
l’any 1936.
Tristany va començar a militar a les JSU quan
tot just tenia 9 anys, a Figueres. Posteriorment, el
1945, va entrar a militar a les JSU de Barcelona i
quatre anys més tard va ser detingut i va passar set
anys a la presó de Burgos i la Model de Barcelona.
El 1958, quan surt en llibertat després del seu captiveri, és quan s’incorpora a l’activitat clandestina del
partit, molt vinculat a l’agrupació de Poble Nou

.
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congrés

ICV vota en contra de la investidura de
Rajoy per les seves “polítiques suïcides”
La defensa de la qualitat democràtica, la cohesió social, la sostenibilitat ambiental i la plurinacionalitat de
l’Estat espanyol porta ICV a votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy.

E

l portaveu adjunt del grup parlamentari de
l’Esquerra Plural, Joan Coscubiela (ICV), va
alertar que el programa econòmic que va desgranar el passat 19 de desembre el futur president
del govern espanyol, Mariano Rajoy, “conté les mateixes polítiques suïcides que han arrossegat l’Estat
espanyol a la crisi econòmica, fet que comportarà
més dosis de desigualtat i més patiment inútil per
a la majoria”. Així, Coscubiela es va adreçar a Rajoy
per explicar-li que “la defensa de la qualitat democràtica, la cohesió social, la sostenibilitat ambiental
i la plurinacionalitat de l’Estat espanyol porta ICV a
votar en contra de la seva investidura”.
Durant la seva intervenció, Coscubiela va criticar la “falsa i injusta austeritat” a la qual es va referir
Rajoy durant el seu discurs en fer un “aprofitament
oportunista” de la crisi econòmica per reduir drets,
privatitzar serveis i recentralitzar l’Estat. “Austeritat
seria retallar els privilegis de les elits, retallar despeses
de Defensa, l’Església i la Casa Reial”, va dir el diputat
ecosocialista al Congrés, que també va proposar una
fiscalitat en què pagui qui més té i més contamina.
En aquest sentit, Coscubiela va remarcar que
“l’equilibri dels comptes públics no es pot buscar
amb més cops de destral a la despesa social sinó incrementant ingressos fiscals” i va lamentar que Rajoy en el seu discurs s’hagués oblidat del frau fiscal,
dels privilegis tributaris del capital, de la “vergonya
nacional” de les SICAV, de la regeneració democràtica i del patiment de les famílies desnonades per
l’impagament d’hipoteques. “Si hi ha alguna urgència, és la regulació de la dació en pagament per acabar amb el tracte de favor que els bancs ofereixen a
les immobiliàries per davant de les famílies “.

Intervenció de Joan Coscubiela al Congrés dels diputats durant el debat d’investidura

De la mateixa manera, el portaveu adjunt de
l’Esquerra Plural també va demanar al futur president del govern espanyol que miri el món i comprovi
que l’ocupació o ve de polítiques de sostenibilitat o no
vindrà; i va alertar que la reforma laboral que proposa
Rajoy “no crearà ocupació sinó treballadors pobres”.
“Les seves propostes no creen ocupació digna sinó
més precarietat, en penalitzar especialment joves i
dones”, va lamentar Coscubiela, que també va fer referència a la necessitat d’una “revolució de la política
energètica” per acabar amb la dependència del petroli, una reforma del sistema elèctric que impulsi les
energies renovables i el tancament de les nuclears.

De resistir a créixer
Marc Rius, responsable de Comunicació d’ICV
i director de la campanya d’ICV-EUiA

I

CV ja no resisteix, ara creix. El passat 20 de
novembre Iniciativa va rebre uns 280.000 vots
(8%), 97.000 vots i 3,1 punts més respecte el
2008, fet que suposa un increment del 52%. Són
50.000 vots més que a les darreres eleccions al
Parlament. És el millor resultat en % en unes
eleccions generals des de la fundació d’IC i el segon des de 1979.
Aquest riu de xifres positives, encoratjadores, requereixen ser disseccionades per garantir
que l’èxit d’un dia es mantingui i consolidi en el
temps. A banda de saber quants/es ens han votat,
és bo saber qui ens ha votat. Diferents estudis i
enquestes assenyalen que uns 140.000 dels vots
d’ICV del 20N són persones que ja ho van fer el
2008, uns altres 100.000 provenen del PSC. La
resta són primers/es votants, joves, abstencionistes i provinents d’altres forces polítiques. Cal ser
conscients, però, que ICV també ha enviat votants
a l’abstenció i al vot blanc/nul.
Aquestes primeres xifres ens porten algunes
conclusions. La campanya electoral ha assolit un
dels seus objectius centrals: llançar un missatge nítid i coherent, però capaç d’arribar a perfils plurals.
S’ha crescut molt, i en diverses direccions, i s’han
compatibilitzat increments en sectors de l’esquerra

tradicional, de perfil més metropolità, amb grups
d’electors/es d’esquerra crítica, joves i classes mitjanes professionals. Territorialment, s’observen
forts ascensos a municipis metropolitans i a comarques del Pirineu. O es manté, si no augmenta, la diversitat de sentiments identitaris del nostre
electorat.
La gran entrada de nous i noves votants comporta un espai electoral també més complex i
plural, una llista més llarga de motivacions, interessos, perfils socioeconòmics i, és clar, contradiccions. Aquest aspecte és de vital importància.
En perspectiva de futur, caldrà realitzar un treball
polític (i comunicatiu) a les institucions i al carrer,
podem dir, d’orfebreria, de finor en les anàlisis
del que passa i del que pensa i espera aquest electorat.
Perquè, i aquesta pot ser la conclusió més rellevant, desenes de milers de ciutadans i ciutadanes han optat per primer cop per ICV. Fer aquest
pas és trencar una barrera psicològica i un èxit
per a Iniciativa. Però avui les fidelitats als partits
són baixes i la volatilitat alta. El 20 de novembre
és només el primer dia d’un llarg camí de treball
polític de fons, estratègic, lligat a la dinàmica social, innovador, que permeti convèncer a fer el primer pas els centenars de milers de homes i dones
d’esquerres que es van quedar a casa però esperen (desitgen) una alternativa política

.

Joan Coscubiela: “Austeritat seria
retallar els privilegis de les elits,
retallar despeses de Defensa,
l’Església i la Casa Reial”.
També des del “catalanisme popular”, Coscubiela
es va adreçar a Rajoy per demanar-li que aquesta legislatura serveixi per abordar el desacord entre Catalunya i Espanya, però va denunciar que proposi polítiques clarament recentralitzadores en comptes de
plantejar reformes constitucionals perquè la voluntat sobirana de Catalunya que va votar l’Estatut sigui
respectada. “La ciutadania de Catalunya no es creuarà de braços ni acceptarà una nova posada d’escena
entre PP i CiU perquè tots sabem que defensen les
mateixes polítiques de retallades i els mateixos interessos socials”

.

IU/ICV-EUiA/CHA tanca un acord per constituir
grup parlamentari: L’esquerra plural
Les forces polítiques d’Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
i Chunta Aragonesista han arribat a un acord inicial
per a constituir un grup parlamentari al Congrés, amb
el nom d’IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
La direcció del grup estarà formada per dues
persones d’IU, dues d’ICV-EUiA i una de CHA. La
relació de portaveus és: Cayo Lara, president-portaveu; José Luis Centella, portaveu adjunt primer;
Joan Coscubiela, portaveu adjunt segon; Joan Josep
Nuet, portaveu adjunt tercer; i Chesús Yuste, portaveu adjunt quart.
En les qüestions que afecten Catalunya, la coalició ICV-EUiA gestionarà el posicionament polític.
IU, ICV-EUiA i CHA participaran amb veu pròpia
en el debat d’investidura. També s’ha acordat la participació plural en les reunions amb el cap d’Estat i
el president del govern.
Qüestions especialment sensibles per a ICVEUiA i CHA, com la visibilitat de la pluralitat en els
grans debats de l’Estat i el reconeixement de la singularitat política en el treball parlamentari, es desenvoluparan en un Reglament de Funcionament del
grup parlamentari

.
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dones

VIII Assemblea Nacional de Dones
amb Iniciativa
Sota el lema “Més dones, més equitat, més política” Dones amb Iniciativa va celebrar la seva VIII Assemblea
Nacional, en la que es van renovar els òrgans de direcció nacional, Presidència i Secretariat, i es van aprovar
les línies de treball per als propers 4 anys.
Dones amb Iniciativa

L’

Assemblea, que es va celebrar a Barcelona,
va comptar amb l’assistència de companyes
representants d’arreu del territori. Als documents de l’Assemblea s’havien presentat més de
100 esmenes, que van ser discutides en el procés i
finalment van ser aprovades per unanimitat.
A la tarda es va iniciar el debat en comissions
sobre 3 ponències programàtiques –Participació ciutadana, Polítiques de gènere a nivell local, i Dones
i mercat laboral– que havíem marcat com a temes
estratègics per als propers 4 anys. Els debats van ser
molt enriquidors i els documents van rebre moltes
aportacions que van ser incorporades.

El Plenari de l’Assemblea va aprovar les ponències per unanimitat i aquestes van passar a formar
part del Document Polític de Dones amb Iniciativa.
Així mateix es van presentar diverses resolucions
per part de diferents territoris i sectorials, que van
ser debatudes i aprovades.
Finalment es va proclamar la nova direcció de
Dones amb Iniciativa, encapçalada per la nova presidenta, Cristina Bigordà, i un Secretariat format per
Montse Aguilera, Clara Bosch, Mercè Claramunt,
Maria Freixanet, Fabiola Gil, Quiti Guirao, Aïda Llauradó, Marta Otero, Costi Rubio i Núria Tuset.
Les Assembles enforteixen la nostra organització i
són un moment de reflexió i d’aportació d’idees i continguts que impulsen el nostre treball dins i fora d’ICV.

Els eixos de debat es van
centrar en dones i mercat
laboral, participació i polítiques
de gènere a nivell local.
Agraïm a totes les dones la seva assistència i participació i encarem aquest nou període amb noves idees
i energies que ens animen a lluitar pels drets de les
dones, especialment en uns moments on els poders
econòmics i de la dreta estan amenaçant amb retallades en els serveis públics i una involució en l’equitat
de gènere i la justícia social

25N - Dia Internacional per l’Eradicació
de la Violència Masclista
Dones amb Iniciativa

A

quest 25 de novembre Dones
amb Iniciativa hem centrat
les nostres reivindicacions en
el manteniment de les polítiques públiques contra la violència masclista,
tot posant en valor el paper que han
tingut els ajuntaments en el desplegament dels recursos per al seu abordatge
i la necessitat de continuar desenvolupant els drets que estableix la Llei
5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Malgrat que la violència masclista
continua, els avenços produïts durant
els últims anys d’aplicació de la Ley
integral contra la violencia de género i
de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista han comportat millores significatives i una major
consciència social sobre el problema
de la violència que s’exerceix contra
les dones. No obstant, queda un llarg
camí a recórrer per eradicar aquesta
xacra social.
Dones amb Iniciativa reivindiquem la necessitat de prioritzar la política de proximitat en la lluita contra
la violència masclista i, per tant, considerem imprescindible que els ajuntaments continuïn desenvolupant i
impulsant els recursos d’atenció a les
dones, preservant el seu sistema de
finançament a través de la implicació
de la resta d’administracions, tant supralocals com autonòmiques. La crisi
no ha de servir d’excusa per retallar els
drets socials, ni els drets de les dones
a viure lliures de violència i, per tant,
instem els governs locals, autonòmic i
estatal a comprometre’s a mantenir les
dotacions pressupostàries dedicades a
la lluita per l’eradicació de la violència
masclista en els pressupostos del 2012.

Taula rodona de Dones amb Iniciativa i entitats, sobre la violència masclista

De les actuacions empreses i del
diagnòstic de la situació s’evidencia que
queda molt a fer, sobretot en el camp de
la prevenció, la sensibilització i la detecció. Cal garantir una dotació pressupostària suficient per assegurar l’eficàcia
de les mesures integrals regulades per
llei. Cal reforçar la formació, adequada
i de qualitat, en gènere i en violència de
gènere, adreçada al conjunt de professionals que intervenen en l’atenció a les
dones que la pateixen, en particular, als
jutges i les jutgesses i l’oficina judicial.
I cal continuar desenvolupant accions
educatives per prevenir la violència
masclista tant a l’educació primària
com a la secundària.
Cal fer més eficients els sistemes
de protecció; les dones que denuncien
han d’estar protegides en tot moment.
També s’ha de garantir el dret a la
reparació de les dones que han patit
aquesta violència.

La crisi no ha de servir
d’excusa per retallar
els drets de les dones
a viure lliures de
violència; els governs
han de mantenir els
recursos dedicats a la
lluita per l’eradicació
de la violència
masclista.
En aquest sentit, les polítiques i
actuacions adreçades a les dones que
pateixen la violència masclista han de
ser dissenyades i implementades partint d’un abordatge exhaustiu de les
causes estructurals i instrumentals.

.

La violència masclista respon a una
manera de definir les identitats de gènere i les relacions entre homes i dones que generen un sistema relacional que perpetua la superioritat dels
homes sobre les dones, que assigna
diferents atributs, rols i espais en funció del sexe. Tanmateix, la violència és
exercida com un instrument de poder
que pretén la subordinació de les dones com a mecanisme de submissió
per tal de consolidar aquest domini
de l’home. Per tant, el factor de risc
de patir violència masclista és el fet
de ser dona.
Així doncs, es fa evident que la
violència vers les dones no és equiparable a la violència que poden patir altres persones o col·lectius, ni
restringida a l’àmbit privat, domèstic o familiar. Dones amb Iniciativa, per tant, manifestem el nostre
rebuig a les mesures empreses pel
govern de CiU en el canvi de model
d’intervenció en matèria de seguretat
de les dones, pel qual s’ha equiparat
la violència masclista a d’altres tipus
de violències (a infància i gent gran)
i se l’ha restringit a un fenomen que
té lloc en l’àmbit privat, fent reduccionisme de la causalitat. Aquest fet
comporta la pèrdua de l’abordatge
específic de les múltiples causes de
la violència masclista i modifica, sense fonamentació, l’anterior model
d’intervenció impulsat per a la consecució dels drets que reconeix la Llei
del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Dones amb Iniciativa va assistir a
la manifestació unitària del dia 25 de
novembre i va organitzar una taula
rodona per parlar sobre violència masclista en la que van participar la Plataforma contra les violències de gènere,
Dones Juristes, ACSUR Catalunya i la
Fundació Indera; les aportacions de
les quals van incidir en les febleses del
sistema i en la necessitat d’avançar en
la millora dels recursos contra la violència masclista

.

