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● Després de veure com
es quedava sol a Madrid, el
diputat Joan Herrera va
admetre que havia rebut
un «toc d’atenció» en les
darreres eleccions espa-
nyoles: 53.000 vots per-
duts, un sol escó i un mo-
dest 4,9% dels vots. El re-
trocés electoral d’ICV-
EUiA no va provocar cap
crisi ni cap tensió, però sí
que va obrir un període de
reflexió. Per què pugen al
barri de Gràcia o ciutats
com ara Vic i, en canvi,
perden moltíssims vots al
Baix Llobregat? Encara en
calent, Joan Herrera va en-
coratjar el seu partit a re-
cuperar el vot perdut al
cinturó roig de Barcelona:
tornant als barris i les fà-
briques i, fins i tot, can-
viant el llenguatge.

ICV-EUiA està expan-
dint-se per tot Catalunya,
arribant a Lleida i creixent
a les zones rurals, però al-
hora està perdent vots als
seus feus tradicionals. Al
9-M, els vots ecosocialis-
tes pujaven a Vic, Vila-
franca, Manresa i Berga,
però van quedar sota mí-
nims a l’àrea metropolita-
na de Barcelona. Per de-
marcacions, a les elec-
cions ICV-EUiA va perdre
5.000 vots a Girona (del
4,21% al 3,2%); 3.000 a
Tarragona (del 3,8% al
3%); i es va mantenir a
Lleida (un 2,5%). El gran
desgavell, però, va ser el
resultat al Barcelonès i al
Baix Llobregat, on van ar-
ribar a desaparèixer quasi
44.000 vots de cop i volta.

Existeix el cinturó roig?
Al Baix Llobregat, com a
símbol del desgavell, la
collita de vots no va passar
del 6% de mitjana i es van
perdre uns 9.400 vots: de
32.050 a 22.745 vots. Tot i
això, Lluís Moreno, presi-
dent d’ICV al Baix Llo-
bregat, creu que «no és cap
daltabaix, sinó un toc
d’atenció. Els mals resul-
tats no es poden desvincu-
lar de la pèrdua de vots a
tot el país, encara que his-
tòricament aquí teníem
molta presència». Moreno
no està excessivament pre-
ocupat pels vots al Prat o
Molins, on Iniciativa go-
verna des de fa anys, però
sí per la situació a Cornellà
o Sant Boi. «Allà hi ha un

cert transvasament de vots
als socialistes. Montilla o
Chacón són del Baix Llo-
bregat i això ha tingut una
tirada cap al PSC a la co-
marca», admet Moreno. El
cert és que la coalició en-
cara recull més vots aquí
que a la Catalunya central,
però amb una tendència a
la baixa que ve de lluny:
Sant Feliu (2% menys), el
Prat (2,1% menys) i Es-

plugues (1,7% menys).
Ciutats com ara l’Hospita-
let (2,2% menys) i Santa
Coloma (3% menys) tam-
bé segueixen la tendència
a la baixa del Baix Llobre-
gat. Les raons d’aquesta
pèrdua de vots, segons la
conclusió de la comissió
executiva d’ICV després
de les eleccions, van ser la
bipolarització política, la
feblesa del referent estatal

d’Izquierda Unida i les di-
ficultats per fer arribar el
seu discurs als barris
obrers. Com a anècdota,
Herrera explicava que
quan camina per Gràcia o
per l’Eixample nota com
la gent es gira; per contra,
quan passeja pel Besòs,
pocs saben qui és.

Un exemple de la situa-
ció del Baix Llobregat és
el del professor i exalcalde

de Sant Feliu Àngel Meri-
no. Després d’una vida de-
dicada a la política muni-
cipal i voltar pels barris de
la seva ciutat ara està desti-
nat a la seu del Departa-
ment d’Interior a l’Eixam-
ple barceloní. El veterà
Merino evidencia que la
pèrdua de pes als ajunta-
ments i la baixa presència
al carrer ha estat perjudi-
cial ja que «el món local és

el ferment alternatiu del
que passa al país». La seva
recepta és recuperar el vot
històric a través de «la pro-
ximitat i el treball als ajun-
taments». L’altre soci de la
coalició, EUiA, ha estat
sovint culpat per alguns
companys de viatge del re-
trocés de vots en els barris
amb menys recursos del
cinturó metropolità. Jordi
Miralles, secretari general
d’EUiA, no accepta
aquestes crítiques, i creu
que per recuperar el vot cal
«més carrer» i «menys
cartells». Miralles afirma:
«La coalició està massa
pensada per a les elec-
cions, i poc per participar i
implicar-se en les xarxes
socials com fèiem abans.»
A més, segons el seu punt
de vista, ICV-EUiA «està
massa institucionalitzada»
i necessita «posar-se al
dia»: «Fer el porta a por-
ta», «apropar la política
als centres de treball i a les
universitats» i dur a la
pràctica «tot el que hem dit
a la campanya electoral».

Entre el roig i el verd
En la qüestió del verd so-
bre el roig torna a aflorar la
polèmica. Mentre gent
com ara Àngel Merino
creu que «ICV potser ha
potenciat més les mesures
ecologistes que no les so-
cialdemòcrates», altres
com ara el coordinador del
grup municipal d’ICV a
Barcelona, Jordi Farriol,
creuen que les promeses
electorals de la coalició se
centren més en la política
redistributiva i les ajudes
socials. «Més roig que el
nostre discurs no hi ha res.
És un tòpic que parlem
més d’ecologisme que de
qüestions socials», con-
clou Farriol.

Més enllà de la bipola-
rització i el vot útil, tots els
dirigents d’ICV i EUiA
admeten que hi ha un pro-
blema de fons. Tanmateix
també asseguren que no hi
ha ni crisi de projecte ni de
persones. Saura es presen-
tarà a la reelecció com a
president d’ICV i Miralles
continuarà al capdavant
d’EUiA. «No patim per
falta d’idees. Ho tenim
més clar que mai. Tenim
solucions a problemes
complexos», diu Jordi
Farriol. «El problema no
és el què sinó el com».

A la recerca de la classe obrera

La coalició admet un problema de fons però, de moment, no hi ha crítiques al lideratge de Saura i Miralles

ICV i EUiA obren un període de reflexió per recuperar els 50.000 vots perduts, sobretot als barris del cinturó roig de Barcelona
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● ICV ha creat una comissió d’es-
tudi, presidida per Jordi Guillot,
per definir el seu votant i exvotant
en diferents barris del cinturó de
Barcelona. El perfil del simpatit-
zant d’ICV-EUiA no és avui el ma-
teix que el que tenia el PSUC als
anys 80. Els temps han canviat, pe-
rò la coalició també ho ha fet. Pot-
ser massa? El president comarcal
d’ICV al Baix Llobregat, Lluís
Moreno, explica que en realitat
busquen el mateix tipus de gent.
«Les nostres propostes s’adrecen
sobretot a la gent treballadora».

●● Els comunistes eren he-
gemònics al Baix Llobre-
gat als anys 80 i 90. Sobre-
tot, a àmbit local. «Tenim
sempre més vots a les mu-
nicipals que a les eleccions
grans. Fem un discurs
molt proper i parlem direc-
tament amb la gent»,
diuen a ICV. Aquesta difi-
cultat, però, abans no exis-
tia. L’any 1979, el PSUC
va aconseguir 512.792
vots al Congrés. Ara han
quedat només en 181.753.

●

Jordi Miralles, secretari general d’EUiA; Joan Saura, president d’ICV, i Joan Herrera, diputat al Congrés. / TONI ALBIR / EFE

Sense generalitzar i amb por
d’equivocar-se, ICV admet que el
vot en les eleccions espanyoles es-
tà molt influenciat pels mitjans de
comunicació i això fa difícil arri-
bar al seu votant. Al Baix Llobre-
gat, per la seva composició social i
lingüística, tenen bona acollida ca-
nals de televisió com ara Tele 5 i
Antena 3, on ICV-EUiA té una
presència minsa. «La bipolaritza-
ció ha estat especialment sagnant
al Baix Llobregat», justifica Lluís
Moreno, ja que la gent sol votar
més aviat en clau de govern a Espa-

nya. Tot el contrari passa a alguns
barris de Barcelona, com ara Grà-
cia, amb uns 120.000 habitants. La
coalició va pujar cinc dècimes i es
va situar en un 8,7%. L’explicació
de Jordi Farriol, exconseller del
districte de Gràcia i ara coordina-
dor del grup municipal de Barcelo-
na, és que «hi ha una gran diversi-
tat de gent i molta pluralitat d’op-
cions». Es contemplen més de
dues opcions, més que PSOE i PP.
«La gent a Gràcia vota més en clau
catalana perquè aquí els debats es
fan amb cinc opcions», assegura.

Caiguda al Baix Llobregat i pujada a Gràcia

D’hegemònics
a minoritaris


