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Introducció
Des del 2002, diverses candidatures 
de l’esquerra alternativa del Vallès 
Occidental tractem de coordinar es·
forços per a elaborar i oferir propostes 
alternatives al model territorial, polí·
tic, social, urbanístic i ecològic que 
s’imposa en la nostra comarca. Com 
hem manifestat en altres ocasions, 
partim de la nostra autonomia com 
a grups locals arrelats a la realitat més 
propera, però trobem punts d’unió 
en els nostres plantejaments alterna·
tius i en les problemàtiques globals 
que hem d’afrontar que van més enllà 
del nostre municipi. 

Després d’anys de promoure, defen·
sar i intentar practicar la democràcia 
assembleària, de fer política des de la 
ciutadania i a nivell local, hem anat 
teixint una fina xarxa de complicitats, 
de punts de vista comuns, de col·
laboracions i de projectes compartits. 
Xarxa que avui coneixem com a CAV, 
sigles que signifiquen actualment més 
que les paraules principals de la de·
nominació Candidatures Alternatives 
del Vallès. Som més que una coalició 
de candidatures i volem continuar·ho 
sent. Intentem ser un espai de con·
fluència, d’ajut, de suport i de col· la·
boració d’un grapat de col· lectius de
l’esquerra alternativa (diversos, plu·
rals i autònoms) que venen intentant 
construir la unitat popular als seus 
pobles des del treball municipalista.

Davant les properes eleccions del 
2015 cal trobar fòrmules per preser·
var això que som i que comença a in·
teressar fora de les CAV i del Vallès. 
Val la pena recordar que fa un any les 
CAV ens vam reafirmar en el nostre 
compromís amb el municipalisme 
de base, i amb el territori del Vallès, 
les seves lluites i les seves problemàti·
ques, perquè creiem que des d’on po·
dem treballar millor contra la crisi i el 

capitalisme ferotge que ens ataca, és 
des de la base i la realitat dels nostres 
pobles, barris i ciutats.

Tot i això, a nivell legal el que ens fa 
existir, així com tenir representació 
legal conjunta és la coalició, però no 
sembla que puguem reeditar la coali·
ció de 2011 tal qual.

En primer lloc, algunes de les candi·
datures participants llavors estan par·
ticipant al seu municipi de processos 
de confluència més amplis que inclo·
uen altres forces polítiques (ES, ACR, 
l’AV, COP·CPR, CperC) De fet, no·
més l’AEB i l’EAB semblen mantenir 
el mateix espai que en aquella ocasió.
En segon lloc, les Candidatures 
d’Unitat Popular que en 2011 no van 
participar finalment de la coalició, tot 
i haver·ho acordat, tornen a partici·
par de les nostres coordinacions des 
de principis de 2013.
En tercer lloc creiem que seria pos·
sible aconseguir representació a la 
Diputació de Barcelona i per fer·ho 
possible caldria formar part d’alguna 
estructura de caràcter més general. 

Sembla que una possibilitat per resol·
dre bona part de les dificultats seria 
adherir·nos al projecte Poble Actiu 
donats els grans punts de confluèn·
cia en el nostre treball municipal dels 
últims anys. Però creiem que caldria 
fer·ho de manera que no fos una ad·
hesió individual de cada una de les 
candidatures ja que això significaria 
el final de l’espai propi i específic de 
les CAV, un espai d’Unitat Popular 
pel Vallès que va més enllà del Vallès.

Precedents
Per entendre quina és la proposta que 
fem, cal fer una mica de memòria de 
la relació entre les CUP i la resta de 
CAV al Vallès.

2007
Després d’uns 3 anys de contactes i 
activitats conjuntes, la primera versió 
de les CAV, l’any 2007, la van formar 
oficialment CUP Terrassa, CUP Sant 
Cugat, Entesa Sabadell, ACR Rubí, 
COP Ripollet, PAS Cerdanyola, 
EAB Barberà i AEB Badia, tot i que, 
per diversos motius de caràcter local, 
la CUP de Sant Cugat i sobretot la 
CUP Terrassa van participar poc de la 
vida comuna d’aquest grup.

2009
Durant aquesta primera mandat de 
treball plegats es va produir, per mo·
tius també de caràcter local, la sortida 
de la CUP Sabadell com a organitza·
ció de l’Entesa per Sabadell. Aquesta 
organització sol· licita participar de 
les reunions de les CAV, cosa que no 
considerem possible ja que, pel nostre 
funcionament intern no podem tenir 
dues candidatures de la mateixa loca·
litat, ni podem interferir en qüestions 
locals.

2010-2011
Durant l’any 2010 tornem a tenir no·
tícies de les CUP Sant Cugat i Terras·
sa, així com de les CUP de Palau Soli·
tà i Plegamans i de Santa Perpètua en 
la línia de proposar tornar al plante·
jament de treball comú previ al 2007. 
Després de diversos debats a cada una 
de les candidatures que havíem tre·
ballat de forma efectiva dins les CAV 
es planteja que aquelles candidatures 
municipalistes de l’esquerra alterna·
tiva que ho vulguin poden participar 
de les CAV es diguin CUP o com 
sigui, sempre que sigui com una or·
ganització local (una més) d’un mu·
nicipi on no hi hagi cap candidatura 
CAV prèviament formada. Aquesta 
decisió crea un problema a Santa Per·
pètua que s’acaba solucionant per la 
renuncia dels companys de la CUP 
d’aquest municipi a formar part de 



la coalició (finalment l’altra candida·
tura, PCCA, tampoc participà per no 
acceptar la presència de les
CUP). Finalment arribem a l’acord 
de re fer la coalició prèvia afegint a la 
CUP Palau Solità i Plegamans i a l’AV 
de Castellar.
Lamentablement, el dia després de 
fer la presentació oficial d’aquesta 
coalició, vam rebre una nota en que 
les CUP del Vallès ens comunicaven 
de forma conjunta que no participa·
rien de la coalició: [...]Així doncs, i 
com que no podem jugar·nos el futur 
ni de les CAV ni de les candidatures 
que en formen part, les CUP de Ter·
rassa, Palau i Sant Cugat, no anirem 
a aquestes eleccions en coalició amb 
les CAV, sinó com a CUP·Poble Actiu. 
Esperem que quedi més que clar que 
el motiu és pura i únicament les tra·
ves legals i burocràtiques, i que en cap 
cas per part nostre representa més que 
això, doncs entenem que l’aposta co·
marcal va més enllà i que si bé ens dol 
molt no poder presentar·nos en coali·
ció amb les CAV com a les anteriors 
municipals, entenem que és a les CAV 
on hem d’aportar la nostra feina, i que 
per tant, tenim la voluntat de continu·
ar formant·ne part[...]
La lectura que vam fer majoritària·
ment a la resta de les CAV va ser una 
mica diferent ja que vam considerar 
que les  traves legals i burocràtiques 
eren superables i el que es va imposar 
va ser l’opinió minoritària , però exis·
tent a ambdues bandes que era millor 
separar·nos a tots els municipis com ja 
s’havia fet a Sabadell i posteriorment a 
Cerdanyola. És per això que vam res·
pondre amb [...]  Entre uns i altres no 
hem sabut resoldre la problemàtica le·
gal plantejada i que fa quatre anys no 
existia. Això ens aboca a una situació 
no desitjada de competència electo·
ral, o al menys de no col· laboració. A 
l’última reunió de coordinació, de la 
que no vau poder participar tot i ser 
convidats, vam decidir que, al menys 
fins a la propera assemblea comarcal 
després de les eleccions, no obriríem la 
participació a la nostra candidatura a 
grups més enllà de les 7 candidatures 
finalment signants de la coalició. Les 
assemblees de l’Entesa per Sabadell, 
l’Alternativa d’Esquerres de Badia, el 

Compromís per Cerdanyola, l’Esquer·
ra Alternativa de Barberà, l’Altraveu de 
Castellar, l’Alternativa Ciutadana de 
Rubí i el COP· Compromís per Ripo·
llet quedem emplaçades a reflexionar 
de forma seriosa i tranquil· la sobre 
aquest procés i sobre el nostre funci·
onament futur com a coalició i com 
a coordinació. Un cop feta aquesta 
reflexió estarem encantats de compar·
tir·la amb vosaltres i contrastar·la amb 
la que hagueu pogut fer per la vostra 
part. [...]

2012
La nostra reflexió va acabar l’octubre 
de 2011 quan vam decidir convidar als 
càrrecs electes de les CUP del Vallès a 
les reunions de la comissió institucio·
nal que havíem decidir convocar com 
a CAV per tal de compartir situacions i 
donar·se suport mutu, així com propo·
sar iniciatives institucionals conjuntes. 
Durant l’any 2012, membres de CUP 
Sant Cugat han participat d’aquestes 
reunions.
De banda de les CUP es decideix can·
viar els interlocutors conjunts amb 
la resta de les CAV, cosa que ens vau 
comunicar el passat mes de novembre. 
La campanya per les eleccions autonò·
miques genera un espai de treball con·
junt ja que la resta de CAV conformen 
com a organització o amb part dels 
seus membres, els grups de suport a la 
candidatura CUP al Parlament.

2013
Amb tots aquests precedents, l’assem·
blea comarcal de les CAV decideix 
plantejar com a fórmula per possibi·
litar a partir del 2013 el treball con·
junt amb les CUP que ho desitgin, 
el mateix que s’havia proposat des de 
l’inici de la nostra col·laboració, però 
deixant·ho clar i per escrit:
• Qualsevol organització de l’esquer·
ra alternativa d’un municipi on no 
existeixi cap altra candidatura CAV 
és convidada a participar de la coordi·
nació comarcal, així com de les activi·
tats conjuntes que decidim convocar. 
En aquest sentit emplacem a les CUP 
del Vallès a valorar aquest oferiment a 
participar de nou de la coordinació co·
marcal i esperem que ens acompanyin 
ben aviat.

• Podem començar-nos a coordinar des 
d’aquest moment, independentment 
que haguem format part de la mateixa 
coalició o no, però cal començar a tre·
ballar les fórmules legals que possibili·
tin la creació d’una coalició electoral el 
més àmplia possible el 2015.
 • Tant les CUP com la resta de les CAV 
intentaran no promoure la constitució 
de noves candidatures on ja existeixi 
una que ocupi l’espai de la unitat po·
pular que aspirem a ser. Si la realitat 
local acaba derivant en una duplicitat 
de candidatures inevitable, decidim 
donar preferència a l’organització que 
ja hagi format part de les CAV.
 • Allà on ja existeixen dues candida·
tures s’intentarà ajudar a que es pugui 
arribar a construir un espai comú, res·
pectant sempre l’autonomia local de 
les organitzacions. En fer aquesta pro·
posta volem aclarir dos aspectes:
 • Que la nostra coordinació és muni·
cipalista i per tant entre organitzacions 
locals iguals en drets, i volem que així 
es mantingui. Per principis polítics 
i per impossibilitat de dedicació, no 
pensem establir altres coordinacions 
permanents amb organitzacions de ca·
ràcter comarcal o nacional, ni per so·
bre ni al marge de la coordinació que 
ja mantenim.
Les CUP van trobar bé aquesta pro·
posta i el treball conjunt ja dura 2 anys 
amb els altibaixos de participació de 
cada organització local en funció de les 
seves possibilitats i prioritats.

Proposta
Ara és el moment de fer que aquesta 
col·laboració i treball conjunt arribi al 
terreny institucional aconseguint una 
coalició comarcal d’una dotzena de 
candidatures que pugui augmentar la 
seva presència al Consell Comarcal i 
arribar a la Diputació.

Per intentar fer·ho possible podríem 
pensar en que cada una de les CAV 
signéssim un acord amb Poble Actiu 
en que es recollís que les CAV volem 
que els nostres vots sumin a la coalició 
a nivell de la demarcació de Barcelona, 
però en una relació de reciprocitat, és 
a dir:
1. Les decisions que afectin a l’àmbit 
del Vallès Occidental, es continuaran 



prenent en els espais de decisió de les 
CAV en els que les CUP del Vallès hi 
participaran en la mateixa mesura que 
la resta de candidatures. En concret:
• La gestió de la possible repre·
sentació al Consell Comarcal és farà a 
les CAV.
• En cas d’obtenir reprentació 
a la Diputació de Barcelona per la 
circumscripció de Sabadell hauria de 
correspondre a un membre de les CAV 
no CUP  i en cas d’obtenir·lo per la 
de Terrassa hauria de correspondre a la 
CUP. En qualsevol dels dos casos for·
marà part del possible grup de Poble 
Actiu i s’ establirà un repartiment dels 
possibles recursos econòmics que se’n 
derivin.
2. Les decisions que afectin a un àmbit 
major del comarcal es prendran en els 
espais de decisió de Poble Actiu en els 
que les Candidatures del Vallès hi par·
ticiparan en la mateixa mesura que la 
resta de candidatures de Poble Actiu.

La forma de fer·ho tècnicament possi·
ble, un cop signat l’acord amb les con·

dicions anteriors, s’haurà de definir, 
però sembla clara l’opció que cadascu·
na de les candidatures locals del Vallès 
s’adhereixin a la coalició nacional acor·
dant que aquesta tingui una subdeno·
minació pròpia  al seu municipi del 
Vallès. La subdenominació consistiria 
en el nom local + CAV + PA.
Per exemple, en el cas de Badia si 
l’AEB s’adhereix a la coalició CUP·
Poble Actiu seria establint una subde·
nominació Alternativa d’Esquerres per 
Badia· Candidatures Alternatives del 
Vallès· Poble Actiu. És un nom massa 
llarg, però no cal fer·lo servir fora dels 
documents legals. A la papereta podria 
quedar així:

Aquesta fórmula permetria que  cadas·
cú a la seva localitat pugui continuar 
utilitzant el seu nom, els seus logotips i 
sigles i triar quina rellevància vol donar 
a CAV i a PA.

L’acord de caràcter intern anterior ha 
d’anar lligat a una plasmació legal per·
què en cas contrari estarem facilitant 
la desaparició de l’espai que, amb alt·i·
baixos, havíem construït.

Evidentment, és possible que hi hagi 
localitats que no puguin/vulguin par·
ticipar d’aquesta coalició perquè deci·
deixin finalment ser agrupació d’elec·
tors o concórrer en coalició amb altres 
forces de la seva localitat que no faci 
possible. Una possibilitat és crear la co·
alició amb els que vulguem/puguem i 
així preservem l’espai. Després a la fei·
na habitual qui vulgui es podrà afegir.

Creiem que ho hem de lligar en breu 
perquè després ens entraran les presses 
i ja tenim una experiència dolenta a la 
motxilla que hauríem d’evitar que es 
repetís.


