
Lugar  de  PODEMOS  en el  tablero  político 
 
● Relación  de  PODEMOS  con  los  demás  partidos  políticos  (adversarios o  

aliados).  
Podem ha de trobar el seu espai propi, distanciat de la vella política i apropat però no 
assimilant a partits polítics amb afinitats. La vella política la representa el PP, PSOE i 
C’s al conjunt de l’Estat. Aquesta política provoca més poder per els poderosos i 
manco per a la gent, agreujant la desigualtat social. Si bé és cert que a certs territoris 
el PSOE pot representar en algun punt la seva conversió a una política diferent, s’ha 

de recelar i escollir sempre puntualment la proximitat en els temes que es considerin.  
Podem ha de ser dur i ferme amb la relació amb els altres partits, però sempre ha de 
mostrar una posició oberta i dialogant per atreure a partits afins o inclús a federacions 
específiques del PSOE i treure endavant polítiques positives per a la ciutadania. 
  
● PODEMOS  como  un  espacio  político  nuevo  que  no  se  define  ni  se 

explica  en  relación  a  las  demás  fuerzas.  
Podem ocupa un espai de nova creació, que fins ara no s’havia aparegut a l’espectre 

partidista. Un espai d’il·lusió i de canvi, un espai de recuperació de drets, un espai que 
trenca amb l’ideari normalitzat. Aquest espai l’han creat el PP i PSOE amb les 

polítiques austericides que han deixat a moltes persones pel camí i que han anat 
retrocedint en els drets que els nostres pares i padrins havien conquerit. Podem ha de 
representar els interessos dels d’abaix en front dels interessos dels d’adalt, sempre 

ben defensats perls partits del règim del 78, i ara també per C’s.  
 
● Principios  básicos  del  espacio  que  representa  PODEMOS.  
Aquest espai s’ha de basar en eixos fonamentals per al canvi polític. Feminisme, 

plurinacionalitat, blindatge de drets socials, participació ciutadana i transparència.  
Feminisme, la política com molts altres àmbits ha estat reservat a homes. És hora de 
feminitzar no només la política, sino la societat. Podem ha de garantir aquesta 
feminització, fent èmfasi en la transversalització de la qüestió de gènere en totes les 
esferes.  
Plurinacional ja que no podem construir un projecte d’esquenes a la realitat de la 
ciutadania. La plurinacionalitat és la realitat de l’Estat Espanyol, un estat format per 

diferents nacions, diferents pobles, orgullosos de la seva cultura i la seva llengua. hem 
de defensaçar, com a projecte polític el dret dels pobles a definir-ne, a reconèixer-se 
com un valor afegit. Reconèixer la realitat plural de l’estat i posar en valor les diferents 

nacions es part imprescindible del projecte. 
Blindatge de drets socials, aquest és un punt que no ha de defallir, ja que moltes 
persones estan patint, no tenir una vivenda, pobresa energètica, desnonaments, 
exclusió social. Tota una sèrie de qüestions que no patirien en una societat on els 
drets socials estessin per sobre dels interessos econòmics de bancs i grans 
corporacions. 
La gent ha de conèixer que es fa a política i ha de fer política. La participació ciutadana 
és necessària per a la millora democràtica del nostre pais. Una societat implicada 
sempre millorarà la democràcia.  
La transparència com a eix fonamental de canvi. Però també com a eina 
imprescindible per tenir la confiança de la ciutadania. La tasca dels representants del 



partit ha de ser accesible i fàcilment entendible per qualsevol que vulgui conèixer-la. 
Tant la tasca als grups parlamentaris i polítics als Consells i als Ajuntaments, com la 
tasca dels diferents òrgans han de publicitar la seva feina. Com a partit hem de 
prioritzar el contacte amb la ciutadania i mantenir-mos propers a ella, malgrat treballem 
a les institucions no ens podem assimilar als representants del s partits tradicionals. 
Un altre aspecte al que hem de practicar la màxima transparència, ha de ser el tema 
econòmic. Per tal de  reeixir la confiança de la ciutadania hem de fer un exercici de 
tranparència ordenada i constant on equidistant explicitada la gestió dels diners en el 
partit, la financiació i els cumpliments dels compromisos de limitacions salarials dels 
carrega dels partits. Així com les nòmines dels traballadors i treballadores els 
patrimonis dels membres electes, és imprescindible que traslladem de manera 
correcta a la ciutadania el compliment de tots els compromisos, que sigui patent que 
ningú te la capacitat d’enriquirse, emprant el partit. Hem de tenir present que la 

ciutadania esta molt desencantada amb els seus representant polí´tics, per els repetits 
casos de corrupció que tenim dia a dia als diaris. La transparència ens ha de servir 
com a eina per diferenciar-mos clarament dels partits tradicionals i les seves 
pràctiques mafioses. 
 
● PODEMOS  en  relación  con  la  gobernabilidad  y  su  construcción  como 
fuerza  de  gobierno.PODEMOS  y  la  construcción  de  un  proyecto  de 
sociedad  y  de  país.  
Podem ha de convencer per governar. Aquesta convicció no vindrà de la necessitat de 
canvi, sino del paper que Podem demostri a les institucions on hi té representació. Ha 
de ser capaç de generar la confiança, i per això és imprescindible posar en valor la 
tasca dins les institucions. Sobretot en aquelles que forma govern (Ajuntaments del 
canvi arreu de l’Estat i Consells Insulars i Cabildos) Aquesta tasca de posar en valor el 
canvi significatiu entre un govern “amb Podem” i un “sense Podem” és la clau. És molt 

complexe arribar a cobrir les expectatives que s’han creat des de les eleccions 

autonòmiques i estatals, però s’ha d’explicar el treball que ha encaminat la consecució 
d’aquests objectius.  La tasca de gestió en els diferents governs, dista molt de la tasca 

d’oposició o suport al govern. El canvi de l’Administració des de dins sempre serà més 

lent, però molt més efectiu. Aquesta diferència també cal explicar-la a la ciutadania. 
Finalment, el projecte que ha de representar Podem per a la gent d’aquest pais és el 

de un moviment que aglutini diferents sensibilitats i aposti per un model on la gent no 
quedi enrera, aposti pels drets socials que moltes persones ja tenien com a 
guanyats i que en els darrers anys s’han anat perdent,  aposti pel feminisme, no sols 
per quedar bé sino per fer una societat més igualitària i justa, aposti per l’ecologisme 
com a motor d’un canvi de model productiu i de relació amb l’entorn que faci sostenible 

el creixement de la nostra societat i pugui assegurar un futur per a les futures 
generacions, que aposti per un model plurinacional on tothom es pugui sentir 
còmode i ningú hagi de sortitr per que les costures són massa estretes. Tot això és un 
gruix que s’ha de desenvolupar d’una forma clara i on hi podem afegir eixos com 

transparència, participació, democràcia, anticorrupció... 
 
 
 
 
 



 
● PODEMOS en relación  al  trabajo  parlamentario.  
El treball parlamentari de Podem ha de ser un motor continuu de proposta política. 
Mentre no siguem força de govern, hem de demostrar que la nostra tasca serveix a la 
ciutadania allà on ens hagin posat. Val la pena recordar que som persones  que venim 
a treballar per a la gent i no per a nosaltres mateixos. Això s’ha de reflectir amb un 

contacte permanent amb la societat civil i fent d’altaveu de la ciutadania dins les 

cambres de representació.  
Els grups parlamentaris han de portar iniciatives que duguin a pensar que Podem pot 
ser una força de govern, que té capacitat de gestió i que té un projecte definit. Això 
provocarà que la gent es sumi a aquest projecte, no només electoralment.  
 


