Reflexions després del 14F
Després de les eleccions autonòmiques del 14F, toca fer valoracions i reflexions.
D’entrada dir que des d’En Comú Podem volíem que s’ajornessin les eleccions, fins a
tenir una situació sanitària més controlada, amb els hospitals i atenció primària menys
tensionada, però no va ser possible.
Era un context molt i molt complicat, no només per la crisi sanitària, sinó també pel
clima de cansament, de preocupació per la situació econòmica , i de decepció de la
política per part de la ciutadania. A més amb una polarització d’anys de la societat
catalana.
Així, com no, el primer element a destacar en les eleccions ha estat l’abstenció, la més
alta de la història. Només va votar la meitat del cens. Una dada preocupant.
Amb tot plegat, En Comú Podem, -malgrat perdre vots- ens hem mantingut en les 8
diputats i diputades que teníem la legislatura passada. La voluntat era créixer però
podem valorar positivament haver aguantat. Seguim.
Realment preocupant ha estat l’entrada al Parlament de la ultradreta (11). No és una
bona notícia per la democràcia ni pels drets i llibertats. Cal fer un mur democràtic,
perquè no passin. I no passaran!
Cert és que les 3 forces independentistes sumen més del 50% (74).Però també és cert
que les forces progressistes i d’esquerres sumen una àmplia majoria (83). De fet la
més gran de tota la història. Les eleccions ens han dit que guanyaven els partits
d’esquerres i disposats a dialogar. Prenem nota.
Un govern d’esquerres és possible, i el país, majoritàriament ho vol. Com fer-ho, qui
suma i qui conforma govern serà clau per veure quin rumb prenem. Si el de aprofundir
en la polarització dels blocs, o bé anar cap a una via de diàleg, de fer POLÍTICA.
Tenim el repte de treballar per millorar la unitat de les esquerres, i també la tasca
de donar resposta a les necessitats de la ciutadania.
Continuarem la lluita de la justícia social, dels serveis públics, de la igualtat
d’oportunitats, l’ecologisme, el feminisme i el republicanisme.

