
PROPOSTA DE DEBAT 

"Per un Nou Subjecte Polític transparent, democràtic i 
participatiu" 

Introducció 

Podem neix d’una premissa fonamental : la gent ha de ser protagonista de la política 
i per això és imprescindible que les grans decisions les prengui la gent i no les 
cúpules dels partits. 
Aquest document és un resum de la situació actual del procés de la construcció del 
Nou Espai Polític en que ha participat amb EuiA, BeC i ICV. L’objectiu del document 
és donar tota la informació disponible per tal que les persones inscrites a Podem, les 
persones militants i els cercles la tinguin en compte a l’hora de debatre i prendre 
una decisió sobre les passes a seguir. Una decisió que es prendrà a una 
Assemblea Ciutadana Telemàtica a partir del 16 de març. 

1. DEL PROCÉS I L’APORTACIÓ DE PODEM 

Podem vol posar les persones al centre de la política. Al llarg dels últims anys hem 
treballat per construir espais de confluència a Catalunya, tant a nivell municipal com 
supramunicipal. Tenim molt clar que la millor manera de lluitar per una societat més 
justa és construint aliances que ens permetin treballar units. Per això, des de Podem 
sempre hem apostat per la construcció d’un Nou Espai Polític amb forces com EUiA, 
Bec i ICV de cara a les properes eleccions catalanes.  
Una aposta que sorgeix de més de 70 debats arreu del territori i que van donar com 
a resultat el document “Marea Morada”. Aquest document, que recull la veu de prop 
de 1500 persones dels cercles, es referma en la voluntat d’aquesta aposta a la 
vegada que marca les línies principals de negociació amb la resta de forces 
polítiques.  
Després de Marea Morada, vam començar amb la construcció del procés del nou 
espai polític. Vam aportar aquelles persones escollides pels cercles per a què 
configuressin el Grup Impulsor. Aquest grup tenia l’objectiu d’elaborar l’ideari -
anomenat Textos Zero- Document Polític 0 del nou espai polític, sent aquests alguns 
dels elements més importants:  
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1. Ampliació del Grup Impulsor. L’elaboració de l’ideari es va encarregar a referents 
de diferents matèries. PODEM va argumentar la necessitat de modificar el criteris de 
accés, tothom pogués participar i no només els experts (que eren majoritàriament 
homes). Finalment, en aquest Grup Impulsor van participar més de 300 persones, 
més de 90 de PODEM. 

2.  El desbordament ha sigut clar en molts dels eixos del debat. La presència de 
Podem ha sigut majoritària en temes com Educació, Sanitat o Habitatge. Hem 
defensat aspectes clau de la radicalitat democràtica i  defensat la necessitar de l’eix 6 
de territori, on la presència de Podem va ser majoritària. 

3. Hem posat sobre la taula la necessitat de un codi ètic i una  proposta de 
esborrany. 

4. Hem inclòs activament el feminisme per avaluar cada fase del procés perquè es 
donés la paritat. S’ha fet estadístiques desagregades per sexe i  portaveus 
femenines. 
  
5. Hem argumentat la importància de conciliar la vida familiar amb la participació a la 
política, assegurant del servei de ludoteca. 

6. Hem apostat fermament per territorialitzar i descentralitzar tot el procés de debat, 
proposant 72 debats arreu de Catalunya.  

7. Hem defensat la responsabilitat en les despeses dels diners públics del procés 
“Un País en Comú” mitjançant la recerca d’ofertes de locals assequibles o gratuïts i 
sol·licitant ajuda a desenes de voluntaris. La despesa raonable i responsable dels 
recursos públics i propis durant tota la construcció d’Un País en Comú. 

8. Sempre hem tingut clar que era un procés de totes, per això enteníem que les 
organitzacions polítiques tinguessin accés igualitari a la elaboració del calendari i als  
recursos del projecte: modificar dates, la plataforma informàtica, el cens, la 
contractació, etc. 
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2. SITUACIÓ ACTUAL 
Seguint el mandat de la Marea Morada, vàrem plantejar la necessitat d’aprovar 
aspectes polítics-organitzatius que garantissin els valors que per a la nostra 
organització són imprescindibles: la definició dels mecanismes de votació, 
assegurant-se que permetessin la màxima participació de la gent, la inclusió de 
mètodes proporcionals d’elecció d’òrgans i un Codi Ètic i Democràtic (Annex 1).  
Després d’aquest procés, entenem que a hores d’ara no es compleixen les 
condicions necessàries per assegurar que la construcció del nou espai respongui a 
aquests valors de participació, transparència i democràcia radical i ser un projecte 
ciutadanista i de desbordament, que ens marcaven les persones  militants als 
documents de Marea Morada. 

Sobre la participació    
Un 15 de maig de 2011 centenars de milers de persones van sortir al carrer per dir 
“No ens representen”. Un crit que arribava després d’anys en els que la vida interna 
dels partits era una cosa tancada, amb uns codis propis, allunyats dels interessos i les 
necessitats de la gent.  
D’aquelles places va sortir molta gent amb ganes de plantar cara. Alguns vam 
decidir organitzar-nos al voltant d’un partit polític amb ganes de trencar amb la vella 
manera de fer política: Podem. Un partit que ha revolucionat la participació política, 
obrint les portes a la gent per prendre decisions. La ciutadania ja no vol ser 
espectadora ni consumidora de la política. Vol ser protagonista i per això estem a 
Podem.  
Una de les nostres millors armes per garantir que les decisions no es prenen a 
despatxos tancats, és oferir eines de participació accessibles a les persones que 
malgrat anar a la feina (o buscar feina), tenir cura dels fills, ocupar-se del dia a dia, 
volen que la seva veu política tingui valor.  
Gràcies a les eines de participació telemàtica, a Podem, centenars de milers de 
persones prenen decisions transcendentals: trien els òrgans directius del partit i les 
persones que els representen, decideixen sobre pactes electorals, línies 
estratègiques o pactes de govern. Allà on abans decidien uns pocs, ara decideixen 
centenars de milers. Orgulloses i segures que aquest és el camí per posar la gent al 
centre de la política, vam voler aportar aquests valors al Nou Subjecte Polític.  
Per això, quan es planteja la necessitat de construir i triar òrgans de direcció del Nou 
Subjecte Polític, des de Podem vam proposar que aquesta tria seguís fidel a la 
filosofia participativa oberta a tota la ciutadania. EUiA, BeC i ICV, però, van 
considerar  que les decisions per triar els òrgans del nou espai només es podrien 

  

Document d’ús intern - Podem Catalunya 



prendre de manera presencial, un sol dia, a Barcelona. Això suposava a renunciar a 
una senya d’identitat de Podem i a una eina que permet el màxim de participació.  
Des de Podem vam plantejar que això era totalment inassumible per a una 
organització com la nostra. Enteníem que organitzacions com EUiA o ICV, 
acostumades durant dècades a prendre les decisions en espais més reduïts, es 
podien sentir incòmodes amb un “allau” de gent que, des de casa seva, pogués triar 
els seus representants. Però en aquesta matèria Podem (ni la societat) ha de 
retrocedir. Si la gent inscrita a Podem podia tria el seu Secretari General o si es 
pactava o no el govern de l’Estat Espanyol, perquè ara no podia prendre decisions 
sobre el nou espai polític?  
Vam comunicar als partits la nostra preocupació en aquest sentit. Després de dies de 
argumentar la importància d’aquest punt, es va acceptar que es pogués votar on-
line... però només després de registrar-se presencialment amb DNI. Vam tornar a 
reclamar que les inscrites i els inscrits de Podem poguessin participar en l’elecció de 
les persones i òrgans del Nou Subjecte Polític amb les mateixes condicions que ho 
han fet fins ara, posant de relleu que, a 30 dies d’iniciar-se les votacions, fer 
qualsevol canvi implicaria sense dubte, una disminució de la participació. Una 
disminució gens desitjable, tenint en compte que al llarg de tres mesos el registres 
del Nou Subjecte Polític no superen els 3000. 
La nostra pregunta era senzilla: Perquè es limitava la participació d’aquesta manera si 
el que es volia era “desbordar” el procés col·lectiu? Diversos membres dels altres 
partits ens van comunicar que “el perill” d’una participació oberta als inscrits i 
inscrites de Podem era que les formacions més petites es veiessin “esborrades” dels 
òrgans de direcció del Nou Subjecte Polític . i que s’havia de tenir en compte totes 
les sensibilitats polítiques. Nosaltres som acèrrims defensores de la pluralitat i la 
participació, i entenem que és un canvi de cultura política molt gran i que pot 
generar inseguretat a d’altres formacions. Però Podem no pot renunciar a la seva 
manera d’entendre la participació política i com diu el document de Vista Alegre és 
clar: “Només els vells partits tenen por de donar la veu a la gent”. I és que tenim la 
responsabilitat política d’assegurar que aquest espai polític es un instrument pel 
canvi real. 

Llistes, quotes i d’altres qüestions 
Al llarg dels últims dies els mitjans de comunicació han publicat diverses versions 
sobre la confecció de “llistes” per ocupar els càrrecs de direcció del Nou Subjecte 
Polític. La cosa requereix una mica de context. Estem parlant de 150 persones que 
hauran de prendre les decisions d’aquest Nou Subjecte Polític fins a les properes 
eleccions catalanes. Aquestes 150 persones formarien part de dos òrgans: un òrgan 
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de 30 persones (L’executiva) i un altre òrgan de 120 (el Consell Nacional). La primera 
proposta que rebem per part d’EUiA, BeC i ICV és la següent: 
Per a l’òrgan de 30 persones, els partits presenten una “llista de consens” (que en 
aquest document anomenarem “llista de partits”) de 30 persones. Aquest consens es 
basa en un repartiment concret: 4 persones de EUiA, 4 persones de BeC, 4 persones 
d’ICV i quatre persones de Podem. Això fan 16. Les altres 14 serien proposades per 
Xavi Domènech. Pel que fa a l’òrgan de 120 persones, la proposta és presentar una 
“llista de partits” on EUiA tindria 20 representants, BeC 20 representants, ICV 20 
representants, Xavi Domènech proposaria un els altres 20, 20 per a Podem i els 20 
restants “a triar de la gent”.  
Aquesta proposta presenta problemes evidents per a Podem. En primer lloc, als 
mateixos documents sorgits del procés Marea Morada es fa referència explícita que 
es rebutjen els “pactes entre cúpules” en aquest procés. El problema per a Podem 
no té a veure amb si li toquen més o menys llocs a la “llista de partits”. El problema 
rau en la metodologia que es proposa. Davant aquesta proposta, des de Podem 
manifestem la nostra negativa a configurar aquests òrgans d’aquesta manera i 
proposem que, en comptes de que els partits es reparteixin els espais, el millor és 
que siguin les persones, de manera individual, les que es presentin i que sigui la 
gent que triï a cada una d’aquestes persones.  EUiA, BeC i ICV en bloc rebutgen 
aquesta proposta. L’opció que es dona és que si Podem no vol participar en “la llista 
de partits”, que en presenti una altra. Però aquí ve el següent problema. La proposta 
per triar entre unes hipotètiques dues llistes presentava problemes greus.  La 
proposta de la resta de partits era una proposta totalment tancada. És a dir: si es 
presenta una llista A i una llista B, la llista que obté més vots entra sencera. Així, si la 
“llista de partits” obté 2000 vots i l’altre llista obté 1999, entrarien totes les persones 
de la “llista de partits”, quedant-se fora la resta. 
Podem Catalunya va mostrar la seva oposició a aquest sistema ja que va en contra 
de la pluralitat dels òrgans elegits. Si a això li sumen la proposta inicial de la resta de 
partits de no permetre la participació directa de les persones inscrites de Podem 
Catalunya, el resultat es una capacitat gairebé nul·la de que els òrgans del nou 
subjecte polític siguin plurals i justament tingui en compte les diverses sensibilitats 
polítiques.Davant aquesta proposta, des de Podem vam proposar que en un 
moment “fundacional” d’un nou espai polític, calia deixar al marge les quotes de 
partit, abandonant l’intent de les estructures prèvies de mantenir els seus espais de 
poder. En aquest punt, la resta de partits van posar sobre la taula dues qüestions: a) 
El problema que podia suposar per al nou subjecte polític que, com a resultat d’unes 
votacions, alguna de les organitzacions “quedés fora”. b) La necessitat que aquests 
òrgans recullin un mínim d’equips. 
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Des de Podem, que apostem pel nou espai polític des del primer minut, i per a què 
ningú es quedés enrere i el procés contínues,  vam plantejar una proposta que, 
encara que s’hauria de ratificar per les bases de Podem, tingués en compte les 
sensibilitats i altres formes de fer política: a) Que els partits proposessin persones 
referents dels espais (assegurant així que cap organització “quedés fora”). b) Vam 
proposar que Xavier Domènech pogués també presentar una sèrie de persones que 
considerés importants per donar “cohesió a l’equip”. 
Però vam posar un límit: aquesta llista mai podria suposar més de 16 persones en el 
cas de l’òrgan de 30. La resta (14) fossin triades obertament, sense llistes tancades, 
sense estar avalades per cap partit. Aquesta opció també va ser descartada per 
EUiA, BeC i ICV. 
Va ser en aquest escenari (no participació directa de les persones inscrites de 
Podem, llistes tancades i quotes de partit) quan des de la direcció de Podem vam 
veure la dificultat de fer compatible el que ens havien dit les 1500 persones que van 
participar a la Marea Morada i allò que posaven sobre la taula EUiA, BeC i ICV.   
Davant la no acceptació de que les persones es presentin de manera individual, vam 
proposar que hi hagi la possibilitat de presentar llistes diferents, ja que com a 
Podem era difícil acceptar la idea de “llista de partit”. La idea era que, davant una 
llista proposada pels partits, es pogués presentar una llista construïda amb 
primàries, on pogués participar tothom, sigui del partit que sigui. O que no sigui de 
cap partit. Però per poder presentar una llista a banda de la llista dels partits, és 
imprescindible que es donin una sèrie de condicions: a) És imprescindible que 
participin tots els inscrits i inscrites de Podem. b) Que el sistema fos proporcional. 

Cal un Codi Ètic clar. Ara. 
Sous astronòmics, càrrecs que es perpetuen, finançaments bancaris i empresarials. 
Davant d’aquesta realitat, Podem va néixer amb un Codi Ètic per evitar aquestes 
pràctiques a la nostra organització: limitació de permanència en càrrecs públics, 
limitació de salaris i impediment de rebre finançament de bancs, entre d’altres 
mesures. També un espai transformador i rupturista s'ha de definir feminista, per tant 
ha de plasmar aquesta realitat en la seva organització política. Candidatures i llistes 
de representació pública i orgànica de paritat, on el 60% serà de representació 
femenina.  
Per a la nostra organització el codi ètic és una qüestió fonamental. Per això vam 
posar sobre la taula una proposta de Codi Ètic (el podeu trobar a l’Annex I d’aquest 
document). Malgrat aquest document ha estat presentat fa prop d’un mes, EUiA, 
BeC i ICV no han donat el vist i plau a aquest Codi Ètic. En comptes d’això, la 
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proposta que ens han fet la resta de partits és que aquest Codi Ètic s’ajorni fins 
després de lala fundació del nou espai. 
Això posa Podem en una situació difícil, ja que se li demana que accepti participar 
d’un espai polític on encara no sabem quines regles ètiques i democràtiques 
regiran. Les 1.500 persones que van participar als debats de Marea Morada van ser 
molt i molt clares en aquest sentit: el Codi Ètic és una eina imprescindible. 

I davant d’això, què fem? 
Davant aquest escenari, vam expressar públicament que no s’estaven donant les 
condicions que les nostres bases ens van marcar per tal que Podem pogués 
participar al Nou Subjecte Polític. 
Davant aquest anunci, EUiA, BeC i ICV van fer diverses propostes, però malgrat això, 
avui seguim sense que la participació directa dels inscrits de Podem estigui 
garantida, sense la possibilitat de fer una tria d’òrgans que sigui feta des d’abaix i 
sense quotes de partits, sense un Codi Ètic definit i sense una proposta sobre el 
funcionament democràtic del Nou Subjecte Polític. 
Davant aquesta situació, des de la direcció de Podem no podem fer una altra cosa 
que allò que sempre vam dit: donar la paraula a les nostres inscrits i inscrites. A 
Podem, les decisions no les pren “la direcció”. Les prenem entre totes i tots. És per 
això que us fem arribar aquest informe exhaustiu, amb totes les dades necessàries 
per prendre una decisió.  
Amb tota aquesta informació hem de decidir col·lectivament si, davant la possibilitat 
construir en un Nou Subjecte Polític, podem prescindir d’aquelles coses que han fet 
d’aquesta organització un referent d’una nova manera de fer les coses. Es tracta de 
que entre totes, valorem la situació i prenem una decisió.  
Per això, amb aquest document, obrim un debat de profunditat entre les persones 
inscrites, les persones que fan viure els cercles territorials arreu de Catalunya, els 
cercles sectorials i, en definitiva, un debat on tothom hi sigui protagonista. El que 
estem plantejant no és un debat d’un partit concret. És un debat sobre com seguim 
construint eines útils per a fer possible una societat més justa. 
Podem Catalunya sempre ha estat oberta a treballar amb totes aquelles persones i 
organitzacions que treballen per aquesta societat més justa. Sempre ens trobarem 
per construir i treballar colze a colze pels dret de totes les persones i per lluitar 
contra els privilegis. Sempre. 
Ara, la decisió que hem de prendre no és si treballem conjuntament o no amb altres 
organitzacions. Això sempre ho intentarem. El que hem de decidir és com, amb 
quins ritmes i amb quina estratègia. És imprescindible que cada passa la donem des 
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del debat, des de la  màxima participació i, sempre, sempre, donat la veu i l’última 
paraula a les persones. Aquesta és l’única manera de no equivocar-se.  
Per això al llarg dels propers dies debatrem i a partir del  16 de març decidirem si 
allò que Podem posa sobre la taula són condicions necessàries per poder participar 
en qualsevol escenari de treball col·lectiu amb altres organitzacions. 

3. DE DEBAT I CALENDARI 

Les propostes de Podem 
1. Sobre la participació real i sense restriccions. Habilitarem els mecanismes 

necessaris per assegurar que els inscrits i inscrites de Podem Catalunya puguin 
votar en qualsevol votació, tant en els òrgans com en l’elecció del nom del Nou 
espai polític, sense requisits afegits addicionals a què, fins al dia d’avui, s’ha 
demanat per participar en les votacions de PODEM. Això implica que no serà 
necessària realitzar noves inscripcions, ni registres. Això implica que en cap cas es 
requerirà de la presencialitat a cap fase de procés i no requerirà cap 
documentació o dada addicional a les que ja s’han aportat. Així mateix, per 
facilitar i augmentar la participació dels inscrits i inscrites de Podem Catalunya, 
aquests podran accedir a la cabina de votació des del portal https://
participa.podemos.info. Finalment, si hagués alguna complicació afegida per la 
Llei de Protecció de Dades, aquest s’hauria de solucionar fent les modificacions 
objectivament mínimes per complir la legalitat vigent. 

2. Les votacions als òrgans es faran seguint un sistema de proporcionalitat 
democràtica. Per tal d’assegurar la màxima proporcionalitat, el sistema de votació 
es regira per Sistema Borda.  

3. El nou subjecte polític es regirà pels principis ètics i democràtics adjunt a l’Annex 
1 (proposta formal de Podem). 

  

Organització i debat 
Entre els dies 9 i 17 de març s’organitzaran tota una sèrie de trobades arreu del 
territori per tal de debatre col·lectivament.  

PROVÍNCIA GIRONA:  Dijous, 9 de març de 19h a 21h  al Centre Cultural Ter (C/ 
Can Sunyer , 46, Girona)  
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PROVÍNCIA BARCELONA:  BCN ciutat: Dijous, 9 de març de 19h a 21h a la Bostik 
(c/ Ferran Turné, 11, Barcelona) / Manresa: Jueves, 9 de Març de 19h a 21h a la 
Fundació Universitaria Bages (Av. Universitària, 4-6, Manresa) / Vilanova i la Geltrú: 
Divendres, 10 de març de 19h a 21h al C/ Sant Onofre 68, Vilanova i la Geltrú  

PROVÍNCIA TARRAGONA: Dijous, 9 de març de 19 a 21h a Sala de Conferencies 
“24 hores” (Km. 11.5 – Nacional 235 Tortosa, La Aldea) Divendres, 10 de març de 
18.30h a 20.45h al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau (Camí del Pont del Diable, s/
n, Tarragona)  

PROVÍNCIA LLEIDA:  Divendres, 10 de març de 19h a 21h a Palla Va Cara (c/ 
Francesc Borràs, 19 de Balaguer, Lleida) / A banda d’aquestes trobades, convidem a 
tots els cercles de Catalunya a fer els debats que considerin oportuns fins al dia 17 
de març 

La setmana del 13 al 17 de març es convocaran trobades pel debat on la direcció 
política hi serà present com una més. 

A partir del 16 de març, els inscrits i inscrites de Podem Catalunya votaran en 
Assemblea Ciutadana. El 20 de març es comunicaran els resultats de la consulta. 
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Annex 1: Per un nou espai ètic i democràtic.  

PRINCIPIS DEL CODI ÈTIC & DEMOCRÀCIA INTERNA 

La pertinença al Nou Espai Polític implica un compromís ètic amb els valors centrals 
del procés que subscriuen totes les persones que participen. Aquest Nou Espai està 
compromès amb la radicalitat democràtica, una nova forma de fer la política i en 
exercir internament allò que defensa en les institucions. Som un actor transformador 
que serveix d'eina per a la participació de la ciutadania. Aquests són els principals 
valors que constitueixen el nostre codi ètic: 

1. Mantenir la independència del Nou Espai Polític és clau per estar sempre al costat 
de la ciutadania, per tant el finançament només pot anar lligat a la mateixa. El nou 
espai polític no hereta deutes. El Nou Espai no pot estar finançat mitjançant crèdits o 
productes bancaris de les institucions financeres. En cas de disposar de crèdits, 
aquests seran microcrèdits aportats directament per la ciutadania. El nou partit 
polític es finançarà per les subvencions electorals pertinents, les aportacions 
d'excedents de salaris de càrrecs electes i les aportacions directes de la ciutadania. 

2. L'activitat i participació de la vida pública és un element de vocació, temporal i no 
de lucre propi. Per tant, s'exclou la possibilitat de les portes giratòries i la 
contractació pública d'empreses personals o d'algun familiar. D'altra banda, 
l'assumpció d'una limitació de càrrecs públics que pot desenvolupar una persona i 
així com una limitació salarial no superior a tres salaris mínims interprofessionals per 
a càrrecs públics. 

3. La nova política exigeix una lluita incansable contra les velles pràctiques i la 
necessitat de reinstaurar la confiança en la política. És per això que els càrrecs 
públics accepten renunciar a qualsevol tipus d'obsequi material de valor. 

4. Nova cultura política enfocada en l'honestedat i les bones pràctiques. El 
compromís de renúncia al càrrec públic, càrrec orgànic o a qualsevol candidatura en 
els casos de ser processat, imputat o condemnat per faltes o delictes, en els quals 
s'incloguin delictes de corrupció, econòmics, assetjament sexual, violència masclista, 
etc. Queden exclosos expressament aquells casos que tinguin a veure amb les 
activitats públiques o reivindicatives. 
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5. La transparència i rendiment de comptes es un altre valor transcendental de país i 
en la construcció del Nou Subjecte Polític. Els càrrecs han de fer pública la seva 
agenda, patrimoni i ingressos; generar espais físics i telemàtics, de forma periòdica, 
per rendir comptes davant la ciutadania. 

6. El Nou Espai Polític assegurarà el treball digne amb processos meritocràtics. Les 
contractacions ordinàries del Nou Subjecte Polític es realitzaran mitjançant processos 
de selecció pública, transparents i d'accés universal, tenint en compte la paritat, sota 
els principi de mèrit i la capacitat durant la selecció de persones contractades, 
utilitzant el CV cec. Queden exemptes d'aquest procés els alliberaments destinats a 
facilitar el compliment de funcions de càrrecs electes. S'haurà de designar un òrgan  
d’intervenció entre els diferents òrgans que supervisi aquesta tasca i rendeixi 
comptes d'aquestes accions. 

7. El Nou Espai Polític sostenible comptarà amb empreses d'economia social i 
cooperativa, comerç local. Es prioritzaran les empreses respectuoses amb els drets 
dels treballadors i treballadores així com amb el medi ambient.  

8. Una cultura política feminista. Hem d'anar un pas més enllà de l'increment de la 
participació femenina o els lideratges femenins, i despatriarcalitzar la política. La 
política formal presenta una subestimació del què poden aportar les dones i una 
sobrerepresentació masculina. Els discursos d'aquesta política massa sovint no 
tenen present temes que situen al centre a les persones i a la vida quotidiana, que 
sempre han estat en les arrels de les reivindicacions feministes. A més, la forma de 
fer política com les assemblees reprodueix privilegis masculins i maneres de fer 
patriarcals, com la presa de paraules, obstacles per a la plena participació de les 
dones i per al seu apoderament individual i col·lectiu. 

Aquests valors impliquen també la necessitat d'establir una nova cultura 
organitzativa interna que reflexioni aquells aspectes de radicalitat democràtica que 
volem implementar al nostre país. El Nou Subjecte Polític té com a objectiu el 
apoderament ciutadà i una nova forma de fer política dins de les organitzacions. Les 
persones són el centre de la política, sent aquests els valors que han de representar 
l'organització de forma interna: 

9. El principal element que ha de constituir aquest nou subjecte es la radicalitat 
democràtica. La possibilitat per part de les persones inscrites del sufragi actiu i 
passiu mitjançant primàries amb llistes obertes a la ciutadania que lliurement vulgui 
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inscriure's per participar en el procés de votació directa. Les primàries o qualsevol 
procés de votació intern seran obertes a la ciutadania, en un procés de fàcil 
participació sense vot pregat, censos previs que puguin limitar la participació, 
inscripcions amb requisits complexos com a assistència personal, lliurament de 
documentació, etc. Establir uns mecanismes de limitació de mandats de dos 
mandats, prorrogable a tres per motius extraordinaris. 

10. Els pactes post i pre electorals amb altres forces polítiques estaran sotmesos a 
una consulta vinculant a totes les persones inscrites, posant a disposició les eines 
telemàtiques necessàries per dur a terme aquesta consulta. 

11. Un subjecte transformador s'ha de definir feminista, per tant ha de plasmar 
aquesta realitat en la seva organització política. Candidatures i llistes de 
representació pública i orgànica de paritat, on el 60% serà de representació 
femenina. Els òrgans de direcció i tècnica del partit han de ser paritaris. 
L'organització tindrà protocol contra l'assetjament sexual, per raó de gènere i 
assetjament polític. Es dissenyaran pressupostos amb perspectiva de gènere i 
accions positives internes per despatriarcalitzar l'organització, tenint en compte els 
temps i les cures, i amb recursos específics per aquesta fi. Les persones que 
conformin l'organització hauran de tenir i/o rebrà formació feminista. 

12. Un actor aglutinador i construït des de diferents sensibilitats i organitzacions ha 
de respondre al valor de la proporcionalitat i pluralitat, donant cabuda a una major 
representativitat de totes les seves sensibilitats. Els sistema de participació i votació, 
en òrgans del partit, com en llistes públiques, han d'incloure mecanismes de 
proporcionalitat. La configuració final dels òrgans, així com llistes de representació 
pública, han de recollir un ampli ventall de realitats.  

13. L'apoderament de la ciutadania passa per generar una organització construïda 
des de baix cap a d’alt, generant espais físics i telemàtics de debat, participació i 
presa de decisions, des de l'àmbit municipal fins al nacional. Una organització 
basada en el assemblearisme i la intel·ligència col·lectiva. 

14. Un actor que vol conquistar el conjunt del territori català ha de plasmar en la 
seva organització i executiva un element de pluralitat territorial. Les candidatures i 
càrrecs orgànics de direcció han de tenir pluralitat en la representació territorial. 
Representar al conjunt del territori de Catalunya i les seves realitats. Descentralitzar 
l'organització.
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