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1. INTRODUCCIÓ - MUNICIPALISME POPULAR, RUPTURISTA I
D’ALLIBERAMENT
L’Assemblea General de CapgiremVic reunida el passat 26 de maig va decidir
tornar-se a presentar a les eleccions municipals del maig de 2019. Conscients que
les institucions municipals són les més properes al poble, cal entendre l’acció
municipalista com l’espai vàlid on, malgrat les limitacions existents, incidir
políticament per bastir un projecte popular, rupturista i d’alliberament nacional i
social a totes les viles, pobles i ciutats dels Països Catalans.
Creiem que no s’entendria la realitat actual de la ciutat de Vic sense la lluita política
que han desenvolupat candidatures com la CUP o CapgiremVic representant en
clau d’unitat popular un espai polític de l’esquerra rupturista de la ciutat tot integrant
les reivindicacions dels moviments populars i socials.
Entenem que no només és necessària l’alternativa, sinó que és possible
materialitzar-la a partir d’un procés municipalista de ruptura democràtica i
constituent. Per aquesta raó pensem que cal vertebrar una candidatura de base
popular i mètode assembleari, amb vocació d’esdevenir majoritària i referent de
l’esquerra a la ciutat de Vic.
Les directrius de l’assemblea són, d’una banda, cercar una fórmula similar a la de
2015, quan CapgiremVic va ser la confluència de les assemblees locals de la CUP,
el Procés Constituent i diverses persones de la ciutat i que van permetre passar de
les dues persones regidores que havia tingut la CUP entre 2007 i 2015, a quatre,
sent els millors resultats de la història de l’esquerra independentista i rupturista de la
ciutat. D’una altra banda, l’assemblea també va aprovar obrir un procés de diàleg
amb diferents sectors de la ciutat partidaris de la ruptura, a l’estil del que també es
va fer el 2015.
Així doncs, CapgiremVic es presentarà a les eleccions municipals de 2019 amb
l’objectiu de tenir força suficient per provocar un canvi en el govern de la ciutat i fer
fora la dreta de l’Ajuntament a partir d’un plantejament rupturista i d’esquerres.

2. CONTEXT POLÍTIC MUNICIPAL
Vella política versus empoderament de la gent. Les pràctiques polítiques que
s’han dut a terme durant els darrers anys a l’Ajuntament de Vic no han anat en
consonància amb el moviment d’empoderament del poble; sovint aquests dos
elements s’han vist enfrontats des de la implosió de la crisi econòmica i social.
Una manera d’entendre la política com una qüestió vertical no només no ha
acompanyat l’empoderament viscut als carrers i als barris, sinó que s’hi ha
manifestat clarament en contra, per acció o per omissió, restant iniciativa política i
protagonisme a la gent organitzada com ara els treballadors de les càrnies, la
plataforma d’afectats per l’habitatge, la plataforma de l’antena Sant Fidel, el
moviment feminista vigatà, les organitzacions i assemblees juvenils, les entitats
culturals més alternatives, etc.
L’esquema promogut per aquesta manera d’entendre la política com un
mecanisme de delegació de poder i representativitat a unes poques persones, i
l’afany d’aquestes persones en capitalitzar-se com a classe política dirigent amb
interessos massa cops minoritaris, electorals o contraris a la majoria, ha
esdevingut una pedra a la sabata d’aquella gent empoderada i promotora de
transformacions i canvis des del carrer.

Els 40 anys de governança per uns pocs han representat un detriment dels
interessos de la majoria. Són molts els elements objectius que evidencien que
en 40 anys de governs convergents i/o amb suports socialdemòcrates s’han
menystingut interessos generals majoritaris en múltiples temàtiques polítiques per
tal d’afavorir-ne de més minoritaris i privats. L’interès públic només s’ha utilitzat
com un concepte buit del seu significat real, ja que molts cops ha emparat accions
en favor d’uns pocs en nom de l’interès públic i general.
El clientelisme s’ha practicat durant tots aquests anys, així com també un biaix en
la forma de mesurar les prioritats públiques. En aquests anys s’ha anat prioritzant
una gestió privada dels serveis públics, amb el consegüent desplaçament d’una
gran quantitat de delegacions i de recursos econòmics públics cap a entitats,
fundacions i empreses que es gestionen de manera privada o gairebé privada.

Aquests fets han perjudicat de forma clara una gran majoria de veïns i veïnes de
la ciutat que han vist com havien d’assumir el cost de les prioritats descrites
anteriorment, i com el seus drets i interessos passaven a segon pla. Mentre el Vic
1 de les elits (aquell que acumula la majoria de les rendes de la ciutat, aquell que
és propietari o participador dels ens de poder econòmic, aquell que ostenta gran
patrimoni, aquell les necessitats del qual, molts cops minoritàries, són intocables)
veia com els seus interessos eren correspostos per l’Ajuntament, el Vic 2 dels
treballadors i treballadores (aquell que es troba precàriament assalariat o està
desocupat, aquell que no té privilegis ni exempcions, aquell que no té més
patrimoni que les seves mans i l’habitatge habitual) veia com els seus interessos
eren invisibles o insatisfets per la manca de recursos de tot tipus.
La manca de regeneració democràtica segresta la “classe política”. Tot i els
avenços polítics en codis d’ètica i moral, limitacions de mandat i de sou, no s’ha
donat una regeneració democràtica dins de l’Ajuntament. Veiem electes que fa 16
anys que estan exercint el càrrec i que aniran pels 20 anys en el cas de repetir
legislatura. Observem sous massa allunyats del que cobra la majoria de ciutadans
de Vic; i no només això, sinó que associat a aquesta manca de regeneració hi han
les males pràctiques i/o la corrupció que es repeteixen des de l’alcaldia legislatura
rere legislatura. Tot i els múltiples intents de rentat de cara, la no regeneració
democràtica està instal·lada a l’Ajuntament i a la classe política dirigent.

Massa anys amb les portes tancades impossibilita la participació real del
veïnat de la ciutat. Un element troncal de la vella política és el segrest de les
institucions que impossibilita que l’Ajuntament sigui en la seva màxima expressió
la casa del poble. Hem vist reiterades vegades com n’és de dificultosa la
participació d’associacions als plens, la nul·la capacitat del veïnat d’intervenir en
els punts de l’ordre del dia, de fer preguntes o de tenir accés a les actes de les
comissions informatives. Les portes tancades a la participació activa i real del
veïnat només fan que desprestigiar la política municipal, ja que aquestes portes
només han restat obertes a certs processos consultius que res tenen a veure amb
una presa de decisions vinculant des del veïnat.

L’era de l’oportunisme i l’intrusisme polític en nom de les falses esquerres
s’ha d’acabar. L’inici de l’actual legislatura es va titllar malintencionadament
CapgiremVic de no permetre una “confluència d’esquerres”, entre ERC, PSC,
VxT (Podem-ICV) i CapgiremVic, per formar govern i impedir fer fora el govern de
CiU. Amb els mesos s’ha demostrat que aquesta coalició hagués estat una falsa
“confluència d’esquerres”, ja que diferents actors dels que s’autoanomenen
“d’esquerres”, com Benjamí Dòniga del PSC i Arnau Martí de VxT (Podem-ICV),
han estat la crossa que ha garantit la governabilitat del govern de dretes de la
ciutat i el seu únic objectiu ha estat i continua sent la quota de poder dins del
consistori.
El discurs que es va estendre des de diferents moviments municipalistes
d’assaltar les institucions va ser aprofitat pels oportunismes polítics i els
intrusismes, que van acabar camuflant-se com a elements propis de l’esquerra i
contribuents a la transformació i al canvi Aquests factors van ser negats a la
realitat ja que en cap cas perseguien objectius més enllà de l’assumpció d’un rol
de poder i la consolidació de l’ascens polític dins el partit, tal com ha quedat
demostrat posteriorment.
Aquest oportunisme intrusista sembla haver contribuït a que els votants
d’esquerres es sentissin desdibuixats, i al mateix temps ha fet caure les màscares
d’alguns personatges. Malgrat això, també cal dir que han florit els posicionaments
d’esquerres més sòlids. Per aquest motiu es fa evident prevenir i no caure en certs
discursos com per exemple el de la majoria d’esquerres que no s’ha demostrat
fiable per diferents actors polítics, o de voler convertir les municipals en un
subescenari del processisme on regni l’oportunisme polític.

3. INDICADORS DE LA POTENCIALITAT DE LA CANDIDATURA
Explicats els condicionants del context polític en què tindran lloc les eleccions
municipals, cal anomenar els indicadors que evidencien la potencialitat de la
candidatura que es proposa.
⚫ L’aprofitament del capital polític i social acumulat amb la trajectòria de
la CUP, CapgiremVic i les assemblees i moviments socials i populars de
la ciutat.
⚫ L’efecte multiplicador de candidatures municipals aliades d'unitat
popular arreu del territori dels Països Catalans.
⚫ La necessitat, idoneïtat i potencial de materialitzar una alternativa de
governança que transformi la ciutat a favor del 99%.
⚫ La necessitat de practicar la desobediència civil a l’Estat espanyol i la
destitució del règim del 78 des de la institució més propera al veïnat.

4. ELEMENTS POLÍTICS CENTRALS DE LA CANDIDATURA
La candidatura es concep com:
Un conjunt d’individualitats amb motivació i determinació per participar de l’acció
política municipal, organitzades mitjançant el mètode assembleari, tot conformant un
col·lectiu que treballa en el municipalisme popular, rupturista i d’alliberament tenint
com a marc local de referència i acció política la ciutat de Vic i la comarca d’Osona i
com a marc nacional i subjecte polític comú els Països Catalans.
La candidatura és defineix des d’una perspectiva:
➢ D’esquerres

-

com

a

subjecte

d’accions

polítiques

radicalment

democràtiques encaminades a assolir les màximes quotes de justicia social,
equitat, igualtat d’oportunitats, redistribució del treball i la riquesa i el poder
popular.
➢ Rupturista - perquè vol trencar amb els marcs mentals i les praxis de la vella

política, al mateix temps que vol superar els límits de les institucions

municipals tot generant una institució alternativa i implicant activament la
ciutadania.
➢ Independentista i Republicana – el municipalisme es considera l’espai

òptim on fer possible un procés constituent de baix a dalt, una pràctica
política desobedient amb el règim del 78 que faci possible el desplegament
d’una nova legalitat catalana republicana des de viles i ciutats.
➢ Feminista – volem fer realitat al dia a dia del municipi la igualtat de gènere
efectiva i real, promoure una cultura organitzativa de paritat entre sexes i nodiscriminació, incorporar la perspectiva feminista en les polítiques públiques i
garantir els drets LGTBI.
➢ Antifeixista – els valors, actituds, sentiments i pràctiques polítiques de la

candidatura es fonamenten en una voluntat inequívoca de recuperació de la
memòria històrica, al mateix temps que en la lluita contra el feixisme, el
racisme, la islamofòbia, la lgtbifòbia, etc.
➢ Anticapitalista – la candidatura treballarà per posar en marxa polítiques

alternatives al capitalisme o que el puguin combatre en totes les seves
formes.
➢ De

classe

–

amb

l’acció

política

municipalista

es

vol

promoure

l’empoderament de la classe treballadora.
➢ Participativa i oberta – volem donar peu a la cooperació i participació de

diferents perfils de persones militants de moviments populars de l’esquerra
vigatana.
➢ Ètica – la candidatura regirà la seva acció política per un codi d’ètica i moral,

al mateix temps que no treballarà amb la banca convencional i treballarà
utilitzant recursos de l’economia social i solidària.
➢ Assembleària – el funcionament de la candidatura serà assembleari per
garantir la participació i la representació del col·lectiu.
➢ Ecologista – és necessària una defensa del territorio arrelada als municipis

davant la lógica devastadora dels recursos naturals propia del creixement
econòmic del capitalisme.

La candidatura treballarà políticament per:
⚫ Una ciutat que posi al centre les persones i no els interessos econòmics
privats d'una minoria, impulsant la recuperació de sobiranies mitjançant la
remunicipalització i acabant amb els monopolis com ara el negoci de la
funeraria.
⚫ Una ciutat amb un ajuntament transparent que supervisi el poder de les
regidores amb limitació de sous (vinculats al Salari Mínim Interprofessional),
canvi de mandats (substitució d'electes a mitja legislatura), no duplicitat de
càrrecs (participació en més d'un organisme quan vagi associat a la qualitat
d'electe però no més sou), publicació de sous i dedicacions, renúncia a regals
i privilegis pagats amb diners públics, revocabilitat de mandat, publicació
d’agenda i màxima transparència.
⚫ Una ciutat que porti a terme polítiques públiques destinades assolir altes
quotes de justícia social, cohesió social, equitat i inclusió de totes les
persones de Vic i que garanteixin uns serveis públics universals. Per això, cal
revertir totes les privatitzacions de serveis fetes els darrers anys.
⚫ Una ciutat equilibrada i sense barris privilegiats i barris marginats, en què
els veïns i les veïnes tinguin els mateixos drets i serveis visquin on visquin.
⚫ Una ciutat compromesa en l'exercici del dret d'autodeterminació del
poble català que materialitzi la República catalana.
⚫ Una ciutat que practiqui una nova cultura política d'empoderament
popular donant les eines necessàries al veïnat per tal que aquest assoleixi
les màximes quotes de sobirania municipal en la presa de decisions
municipals.
⚫ Una ciutat al servei d'un projecte col·lectiu transformador, amb un
ajuntament obert i radicalment democràtic, proper a les iniciatives ciutadanes
sense corrupció.
⚫ Una ciutat que impulsi l’economia social i solidària al servei de les
persones. Una economia de proximitat, que potenciï l’autonomia dels barris,
basada en l’economia productiva i no especulativa. Un model econòmic on es
recuperi i es posi en valor els sectors primari i secundari, on es vetlli per
garantir el treball digne per a tothom, el repartiment del treball i de la riquesa i
la progressiva eradicació de l’atur.

⚫ Una ciutat que no discrimini ningú per cap motiu, que respecti la diversitat
de forma activa, que promogui la interrelació entre totes les persones al
marge de la seva procedencia i que faci bandera dels valors antifeixistes.
⚫ Una ciutat que recuperi la memòria histórica i respecti el patrimoni històric.
⚫ Una ciutat que faci política feminista per tal d'assolir una igualtat real i
efectiva entre els diferents gèneres, que treballi per prevenir, abordar i
eradicar qualsevol agressió, discriminació o desigualtat per raó de gènere o
condició sexual i que tingui com a referent els col·lectius feministes de la
ciutat.
⚫ Una ciutat que defensa els drets de les persones sigui quina sigui la seva
condició de gènere o orientació sexual i que tingui en compte el col.lectiu
LGTBI.
⚫ Una ciutat que estableixi els mecanismes necessaris per fer efectiva la
democràcia directa a nivell municipal: sotmetre a consulta permanent i
contínua l’acció institucional a les bases, als moviments socials i populars, i al
conjunt de la població de Vic.
⚫ Una ciutat que cooperi en estreta col·laboració amb les lluites i els
moviments socials que defensen els interessos de les classes populars, i
que es comprometi a portar les reivindicacions populars a les institucions.
⚫ Una ciutat que ofereixi a la gent mecanismes de control socials sobre
els pressupostos amb iniciatives i consultes vinculants que ajudin a prendre
decisions compartides i legitimades com la progressiva instauració de
pressupostos participatius.
⚫ Una ciutat que fomenti polítiques energètiques i de transport
ecològicament sostenibles que facilitin una nova cultura de mobilitat dins
del municipi en plena col·laboració amb els agents locals i el veïnat que ja
treballa en aquesta línia i
⚫ Una ciutat que defensi el territori enfront les agressions del sistema
capitalista, per fomentar la transformació del sector agroalimentari cap a
models socialment justos i més sostenibles ambientalment, i promovent el
consum conscient.

