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Antecedents 
 
Durant els darrers mesos s’han donat diferents passos per articular confluències de cara a 
les properes eleccions europees, autonòmiques i municipals que tindran lloc en maig de 
2019. 
 
En el mes de febrer vam tindre una reunió monogràfica del Consell Ciutadà Valencià en la 
què vam aprovar diferents ressolucions. Vam tendir la mà a Compromís, EUPV i diferents 
actors de la societat civil per articular una confluència el més ampla possible de cara a les 
eleccions autonòmiques. Al mateix temps també vam remarcar que qualsevol acord hauria 
de ser aprovat per l’Assemblea Ciutadana Valenciana. Finalment vam decidir que es 
respectaria l’autonomia de cada municipi a l’hora de decidir com presentar-se a les 
eleccions locals. 
 
En el mes de Març es va realitzar una consulta a l’Assemblea Ciutadana Estatal i es va 
aprovar per un percentatge molt elevat dels i les inscrites apostar per articular confluències 
de cara a les eleccions europees, autonòmiques i municipals. Aquest mandat concordava 
plènament amb allò acordat el mes anterior pel Consell Ciutadà Valencià. 
 
En el mes de juny es va fer públic un acord marc a nivell estatal entre Podemos, Izquierda 
Unida i EQUO per concòrrer conjuntament a les eleccions europees, autonòmiques i 
municipals. Ademés la Secretaria d’Organització Estatal va fer públic un Protocol estatal per 
a les eleccions europees, autonòmiques i municipals, així com un reglament de primàries. 
 
Finalment dilluns 25 de juny, Podem va fer pública una carta aprovada pel Consell Ciutadà 
Valencià i adreçada a Compromís, EUPV i al conjunt d’actors de la societat civil que se 
situen en el camp del canvi polític. En aquesta carta fèiem un emplaçament per començar a 
donar passos per articular la confluència per a les eleccions autonòmiques i anunciàvem 
una ronda de contactes per sondejar la rebuda. 
 
 
Resum de continguts 
 
Durant la Mesa de Debat sobre Confluències que tindrà lloc en la Trobada Valenciana, 
volem realitzar una explicació més acurada dels esdeveniments que han tingut lloc fins ara. 
Però no només això, és necessari obrir un debat entre la militància sobre l’horitzó electoral 
del 2019 i com analitzem les nostres relacions amb la resta de forces polítiques. En concret 
tractarem almenys les següents qüestions: 
 



1. Explicació de l’Acord Marc amb Izquierda Unida i EQUO. 
2. Les relacions amb Compromís i EUPV. 
3. Perspectives electorals per a 2019. 
4. La confluència en el País Valencià: Els passos donats i els què vindran. 
5. La confluència i els municipis: L’heterogeneïtat de contextos. 
6. La coordinació municipal-PV-estatal. 
7. Combinar el treball com a Podem i l’articulació de confluències. 
8. Línees discursives al voltant de la confluència. 

 
 


