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Guanyem Terrassa fa una crida a
la confluència ciutadana
La plataforma vol crear una candidatura aglutinadora per guanyar les eleccions municipals

d’alguns d’aquests partits formen
part de la iniciativa a títol individual.
Pel que fa a la relació amb
Guanyem Barcelona, van voler
deixar clar que “són projectes
independents l’un de l’altre, però
compartim l’ADN”, va dir Ada
Colau, portaveu de la iniciativa
barcelonina, que va participar en
l’acte de dimecres “en qualitat de
convidada”. En la seva intervenció, Colau va destacar que “anem
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U

n Vapor Ventalló ple a
vessar va acollir dimecres al vespre la presentació de Guanyem
Terrassa, una iniciativa ciutadana
que busca convertir-se en una
candidatura capaç de guanyar les
eleccions municipals del 2015.
L’acte, al qual van assistir més de
500 persones, va servir per fer una
crida a la confluència a tots aquells
ciutadans, entitats i partits polítics
que comparteixin la idea que cal
una nova manera de fer política.
“Creiem que hi ha una majoria
social que defensa una democràcia
real on les decisions es prenguin
entre tots”, va dir Xavi Martínez,
membre de la plataforma. “A veure si som capaços de convertir això
en una candidatura”.
Guanyem Terrassa va néixer fa
uns mesos per donar resposta a “la
situació d’emergència social que
estem vivint però també davant
l’oportunitat històrica que tenim
per recuperar les institucions”, en
paraules de Martínez. El col·lectiu ha elaborat un programa de

Ada Colau, de Guanyem
Barcelona, va expressar
que “són projectes
independents l’un de l’altre,
però compartim l’ADN”

Ada Colau (asseguda a la taula), portaveu de Guanyem Barcelona, va participar a la presentació de Guanyem Terrassa. Foto: A. C.

mínims que inclou limitar els sous
i el nombre de mandats polítics,
garantir els drets bàsics i la vida
digna per a tothom i una aposta
per l’educació pública, inclusiva i

de qualitat.

Contactes amb altres partits
Malgrat que des de Guanyem
Terrassa eviten confirmar si algun partit polític de la ciutat ja

s’ha sumat al projecte, es mostren
optimistes davant d’aquesta possibilitat. De moment han parlat
amb ICV, EUiA, Podem, CUP
i Procés Constituent, i membres

directes a l’abisme però hi ha una
alternativa”. “Serà un camí dur
però la bona notícia és que depèn
de nosaltres”, va concloure.
Pel que fa a les formes de participació, Guanyem Terrassa
ha posat en marxa una pàgina
web des de la qual es pot signar
el manifest o omplir un formulari per unir-se a algunes de les
comissions de treball.

“Cal un projecte nou que sigui guanyador”
Entrevista a Marc Grau, membre de Guanyem Terrassa

Qui forma part de Guanyem
Terrassa, i quins perfils hi ha?
Som uns 70, la majoria gent
que ja participava a diferents
entitats de la ciutat. La confluència que busquem ja es dóna en el
propi projecte perquè hi ha gent
de diferents generacions, de diferents partits, etc.
Com s’ha elaborat el programa de mínims?
L’ha redactat un grup de treball,
però és un document obert. Han
de ser els ciutadans, les entitats i
els partits els qui construeixin el
programa definitiu. El programa
fixa quin és el mínim per confluir. Qui no accepti que estem en
una situació d’emergència que cal
resoldre des de les administracions, que cal ampliar els mecanismes de control, etc., doncs no ha

de confluir.
Quin serà el funcionament de
Guanyem Terrassa?
De moment tenim pensat com
comencem, que és el programa de
mínims. A partir d’aquí, decidirem conjuntament com funcionem amb qui estigui disposat a
treballar amb generositat. Això
sí, amb la condició que el protagonisme ha de ser ciutadà. Això
no vol dir que no hi participin els
partits; on hi ha gent molt potent
i els seus recursos, experiència i
coneixement han de ser al projecte. Però cal un projecte nou que
sigui guanyador, i avui, a Terrassa,
no hi havia cap sigla que pogués
construir-lo.
I com van les converses amb
els partits?
Tots amb què hem parlat estan

propers. Amb tots ells la setmana
vinent començarem a redactar un
codi ètic, i amb els quals l’acceptem iniciarem les següents fases.
Construirem un projecte polític
potent amb mesures que responguin a la crisi i, una vegada el tinguem, buscarem quinze persones
que estiguin preparades per portar-lo a terme i formarem la llista
electoral.
Quina relació teniu amb
Guanyem Barcelona?
No és una relació orgànica però
compartim la idea que ens trobem en un context d’emergència
social i política i davant l’oportunitat de construir una nova època. Més enllà d’això, bona part
de la gent de Guanyem Terrassa
també participem a Guanyem
Marc Grau durant la seva intervenció en l’acte de presentació.
Barcelona.

