
Els nostres principals objectius i propostes per als propers dos anys son els 

següents: 

 

1. Consolidar-nos com el partit verd de referència a Catalunya. Els 

comuns hem de ser reconeguts sense cap mena de dubte com el partit 

verd de Catalunya. Per això proposem: 

 

a. Desenvolupar una proposta estratègica de Green New Deal 

(Horitzó Verd) per a Catalunya com un dels eixos transversals del 

nostre projecte de país. 

b. Donar continuïtat i visibilitat a la nostra aliança amb el Partit Verd 

Europeu. 

c. Reforçar arreu les mobilitzacions ambientals, especialment les de 

lluita contra l’emergència climàtica i les de defensa del territori. 

 

2. Continuar sent referents en polítiques socials i lluita contra la 

desigualtat. Ningú dubta que el nostre espai és el que més fa per lluitar 

contra les desigualtats. Cal aprofundir encara més. No només a través de 

la nostra aposta per la redistribució a través de la fiscalitat progressiva i 

les polítiques socials, sinó sobretot atacant les causes estructurals de la 

desigualtat, garantint drets i regulant el mercat. Proposem: 

 

a. Continuar liderant l’acció política en aquest camp en totes les 

institucions on tenim representació. 

b. Reforçar les nostra participació en totes les lluites socials i 

intensificar la nostra relació amb el món del treball i les 

organitzacions socials. 

c. Adreçar-nos al conjunt de la població que ha vist empitjorar la seva 

situació durant els darrers anys. 

 

3. Esdevenir motor de canvi al Govern de la Generalitat. Les eleccions 

catalanes són el principal repte electoral al què ens haurem d’enfrontar en 

aquests dos anys. El nostre objectiu és aconseguir millorar 

significativament els resultats per tal de poder esdevenir motor de canvi al 

Govern de la Generalitat. Proposem: 

 

a. Dissenyar una estratègia per fidelitzar l’electorat que ens ha fet 

confiança a les darreres eleccions generals i ampliar els sectors a 

qui som capaços d’interlocutar. 

b. Redoblar esforços organitzatius per obtenir representació a les 

demarcacions de Girona i Lleida, mantenir la representació a la de 

Tarragona, amb una especial atenció a les Terres de l’Ebre, i 

millorar significativament el resultat a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 



c. Instal·lar una hipòtesi de canvi a Catalunya que passi per la 

configuració d’una nova majoria de govern que marqui un nou 

rumb, posant fi al processisme i a l’austeritat. Una hipòtesi on el 

nostre espai esdevingui un actor principal en el lideratge del canvi, 

amb l’objectiu de constituir un nou govern marcadament 

d’esquerres, republicà, ecologista i feminista. 

 

4. Avançar en la democratització de la nostra organització. Aprofundir 

en la democratització de la nostra organització és un dels reptes més 

urgents. Cal corregir les mancances que actualment té la nostra 

organització en aquest aspecte. Proposem: 

 

a. Garantir el debat polític continuat per a la presa de decisions en 

tots els espais orgànics i la comunicació constant. 

b. Activar i impulsar l’Àrea de Participació i Transparència de 

l’organització i dotar-la de recursos suficients. 

c. Desplegar un Pla de Transparència a través del qual millorar la 

transparència interna i externa, establint protocols i procediments 

per garantir-la. 

d. Impulsar i empoderar els diferents espais de participació de 

l’organització a tots els nivells: nacional, territorial i sectorial. 

e. Habilitar espais de participació telemàtica. 

 

5. Vertebrar l’organització des del territori territori i continuar fent del 

municipalisme un dels trets de la nostra identitat. Un cop culminat el 

desplegament territorial de l’organització, ara cal empoderar els grups 

territorials i locals i dotar-los dels recursos i l’autonomia suficient per 

guanyar capil·laritat, créixer arreu del país i aprofundir en la 

democratització del conjunt de l’organització. Proposem: 

 

a. Recolzar i empoderar els Grups Locals, donant suport als que han 

obtingut representació municipal i redoblant esforços en aquells 

llocs on això no ha estat possible. 

b. Millorar la coordinació local i desenvolupar una política 

municipalista a tots els àmbits. 

c. Desplegar un Pla d’Extensió Territorial que ens permeti tenir 

presència organitzativa en molts més municipis. 

d. Recolzar i empoderar les estructures organitzatives territorials per 

impulsar el funcionament de l’organització des dels territoris. 

 

6. Contribuir a articular l’espai del canvi al conjunt de l’Estat en clau 

municipalista i plurinacional. Els comuns hem de jugar un paper actiu 

en l’articulació de l’espai del canvi al conjunt de l’Estat. Proposem: 

 



a. Articular una una xarxa municipalista a Catalunya, aprofitant i 

impulsant el lideratge de Barcelona i connectat amb les 

experiències municipalistes de ciutats i pobles més petits. 

b. Contribuir a articular el municipalisme del canvi al conjunt de l’estat, 

amb Barcelona com a referent internacional en el municipalisme 

transformador. 

c. Contribuir a articular l’espai en clau plurinacional,  amb la fraternitat 

com a base per a la cohesió des del reconeixement mutu. 

 

7. Avançar en la feminització de la política i les pràctiques polítiques 

feministes. La feminització de la política ha de continuar sent un objectiu 

bàsic per al nostre espai, tant pel que fa al funcionament de la nostra 

organització com pel que fa a la nostra proposta política i la nostra relació 

amb el conjunt de la societat. Proposem: 

 

a. Dur a terme pràctiques polítiques feministes 

b. Portar i acompanyar les reivindicacions del moviment feminista a 

les institucions, amb propostes legislatives i organitzant actes 

interns i externs. 

c. Desplegar un Pla Transversal de Feminització per al conjunt de 

l’organització impulsat des de l’Àrea de Feminismes. 

 

8. Consolidar una identitat compartida en l’espai polític dels comuns. 

És important que tothom que forma part de l’espai dels comuns, en sentit 

ampli i independentment de la seva procedència, comparteixi una identitat 

i es senti part d’un espai polític conjunt. Per aconseguir-ho proposem: 

 

a. Consolidar l’identificatiu dels “Comuns” com a marca oberta a 

través de la qual tothom que comparteix el projecte polític s’hi senti 

reconegut. 

b. Llençar una campanya per difondre la nostra proposta política, 

consolidar i promocionar la nostra identitat compartida i 

incrementar les persones inscrites que ha de poder anar més enllà 

del que és l’organització de Catalunya en Comú.  

c. Impulsar espais relacionals i participatius, tant a nivell territorial 

com sectorial, que s’obrin més enllà de la pròpia organització i que 

estiguin coordinades amb els espais institucionals.  

 

9. Crear dinàmiques i eines per al pensament i la innovació. Els comuns 

ens hem de caracteritzar per ser una organització moderna i innovadora 

en polítiques públiques. Som una organització nova que neix per donar 

resposta a les problemàtiques dels nous temps. Proposem: 



a. Impulsar un Espai de reflexió i formació per desenvolupar activitats 

de pensament, debat i formació i promoure la innovació en les 

polítiques públiques. 

b. Canalitzar la tasca dels Espais de Treball Sectorial cap al debat i la 

proposta programàtica. 

c. Impulsar el treball sectorial a nivell territorial i local. 

 

10. Recuperar els carrers i les places. Els comuns venim de les lluites 

socials i ambientals, dels carrers i de les places. Hem de continuar tenint 

un peu a les institucions i l’altre als carrers. Proposem: 

 

a. Activar i impulsar l’Àrea de Moviments Socials de l’organització. 

b. Desplegar un pla d’acció política no-institucional, coordinat amb els 

Espais de Treball Sectorial, per recuperar presència al carrer. 

c. Intensificar la nostra interlocució amb els moviments socials amb 

els quals compartim lluites i reivindicacions. 

  



 


