
Confluencias  y  espacio  político  del  cambio  
 
● Estructura  del  espacio  político  del  cambio.  
El canvi polític com ja hem avançat, té uns eixos clars. L’espai polític doncs, ja no es 

defineix per velles etiquetes d’esquerra dreta. Són més eixos els que entren en joc, 

com plurinacionalitat, feminisme o igualtat social. Aquests eixos han de ser els que ens 
permetin posiciar-nos a prop o enfora de la resta de partits.   
 
● Ritmos.  
El ritme de les diferents forces polítiques del canvi, no seran sempre els mateixos. 
Intentar que Podem sigui l’única forá que hagi de marcar el ritme serà un error. El 

nivell territorial, a l’àmbit dels ritmes és un fet cabdal. Així doncs hi ha d’haver una 

autonomia i una descentralització per a permetre que als diferents territoriis els ritmes 
puguin ser diferents. A més, hi ha una qüestió rural i urabana que no podem obviar. 
Això és que els pobles més petits la iniciativa política no és exactament paralel·la a la 
de les grans ciutats o a l’àmbit supramunicipal. És per això que defensem un model de 

ritmes diferenciats i autònoms a cada territori.  
 
● Profundidad.  
El canvi que hem de perseguir ha de ser profunt i transversal, però no podem 
pretendre que sigui igual a tots els àmbits ni que es produeixi amb els mateixos ritmes 
ni profunditats. Com a partit polític hem de representar aquest canvi que volem per a la 
nostra societat en cada un dels àmbits on tinguem implantació. Hem d’apareixer 

devant la ciutadania com una força de canvi profundament transformadora cap a una 
societat més feminista, orgullosa de la seva plurinacionalitat, disposada a blindar els 
drets socials, més participativa i més transparent. 
 
● Nivel  de  integración  de  las  diferentes  fuerzas.  
Totes les forces polítiques han de quedar còmodes dins l’espectre polític del canvi. 

Això implica un grau de negociació i cessió per totes les parts. Evidentment s’hauran 
de marcar línies morades, les quals han de vetllar per a que es crei un programa (de 
govern o electoral, depenent de la forma de confluència, prèvia o posterior a les 
eleccions) que representi els eixos fonamentals de PODEM (drets socials, feminisme, 
ecologisme i plurinacionalitat) Aquests eixos, han de ser transversals a totes les 
polítiques  que es duguin a terme.  
 
● Distinción  de  los  niveles  municipal,  autonómico  y  estatal.  
Si volem un estat plurinacional, només des del reconeixement de l’autonomia del 
territori a l’organització podem fer creible aquest aspecte. Per tot això, s’ha de dotar 

d’autonomia a les diferents relacions entre partits polítics que apostin per línees 

semblants a les de Podem. Amb tot, és clar que hi ha d’haver un marc d’inclusió de 

diferents organitzacions i partits polítics per a treballar com “afins” als projectes de 

Podem. L’àmbit municipal és el més proper amb la ciutadania i en municipis més 

petits, és imprescindible l’aliança amb altres grups, o inclús com agrupació d’electors 

sense capitalitzar per cap partit, per tal de governar un Ajuntament. Aquesta 
possibilitat s’ha de tenir en compte, i recaurà la responsabilitat sobre l’òrgan municipal, 

i si aquest no existís, sobre l’immediatament superior. Aquestes aliances sempre 



hauran de ser supervisades per l’òrgan superior per valorar si són o no adequades per 

al projecte comú. Això, ha de tenir el mateix procediment a l’àmbit insular i autonòmic.  
Cal dir, que Podem ha d’aspirar a ser força de govern, i per això la capacitat d’entesa 

és cabdal, ja que sense ella mai serem vists per la ciutadania com a possible força 
governant.   
 
● Papel  de  PODEMOS en ese espacio.  
És imprescindible, doncs, que podem actui de manera responsable dins cada una de 
les institucions on  hi tengui representació. Que és presenti a la ciutadania com un vot 
coherent sempre amb les necessitats de la gent. Els i les represenats dels diferents 
nivells han de ser responsables i coherents amb els eixos fonamentals per al canvi 
polític. Feminisme, plurinacionalitat, blindatge de drets socials, participació ciutadana i 
transparència. Hem d’aconseguir que des de els ajuntaments, com als consells, com 

als parlaments autonòmic i estatal, aportem serietat i coherència per donar la seguretat 
a la ciutadania que sóm una força nova i de canvi però absolutament fiable i 
compromesa amb els seus interesos. 
  
● Relación  de  este  espacio  político  con  la  sociedad  civil  organizada,  los 

sindicatos,  los  movimientos  sociales,  etc.  
Podem ha de ser la veu i el portaveu a les institucions de la societat civil. Això implica 
que s’ha de mantenir una relació fluida i constant amb les entitats que la societat ha 

organitzat. Els moviments socials han de trobar a Podem la veu institucional, la 
defensa dels interessos de la majoria. No obstnat s’ha de diferenciar els moviments 

socials i la societat civil que defensen els interessos de la majoria i que estan en la 
línia dels eixos de Podem, de altres entitats que lluiten per interessos molt particulars. 
 
● Ampliación  y  desborde  del  ámbito  actual.  Incorporación  de  “los  que 

faltan”.  
Incorporar més gent a Podem és un repte constant. Per això hem de fer dues coses, a 
nivell intern, fer una organització atractiva i que respongui a les demandes de la 
ciutadania. A nivell extern, crear un model que es vegi com una força de govern per a 
canviar el model social, adaptar-lo i crear nous espais polítics, que siguin demandats 
per la gent. Així crearem un projecte atractiu que la gent no veurà amb por, sinò amb 
il·lusió. Amb tot això, podrem incorporar a la gent que ens manca per aconseguir una 
majoria social que aposti per Podem com a força de canvi real i de govern. 
 


