
MANUAL PER VOTAR VERD - Eleccions Generals 2008 

 
 
Davant de cada convocatòria electoral, la persona que vol votar VERD es veu davant un 
problema de decisió, en donar-se compte que hi ha diverses candidatures que empren el 
nom ‘Verds’. 
 
Què fer davant aquesta realitat? I més quan el sistema electoral vigent tolera que grups 
de persones sense escrúpols pirategin el nom d’altres organitzacions existents o 
s’aprofitin del nom ‘verds’ d’una forma ben poc ètica. 
 
A les Eleccions Generals 2008 hi ha les seguents candidatures que es qualifiquen de 
‘verdes’ (posades per ordre alfabètic): 
 

- La que presentem nosaltres: Els Verds – Alternativa Verda (a Girona, 

congrés i senat) i a Barcelona (senat) 

 

- Les que presenten altres formacions: 
- Els Verds - L’alternativa ecologista (a Barcelona, congrés i senat) 
- Els Verds – Los Verdes (a Barcelona, congrés i senat) 
- Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (a Barcelona, 

Girona, Lleida i Tarragona al congrés – al senat es presenten en una 
candidatura amb PSC I ERC) 

 
La nostra és l’hereva d’Alternativa Verda. Les persones més conegudes són en Santiago 
Vilanova i en Josep (Pep) Puig. 
La segona es el nou nom que  empra AEC des de l’any passat quan el va estrenar a les 
municipals. La persona que manté aquesta organització és en Josep Lluís Freijo. 
La tercera es una coalició entre Els Verds – Opció Verda i Los Verdes del Estado 
Español. La persona al capdavent d’ella és en Joan Oms. 
La quarta és la d’Iniciativa per Catalunya coaligada amb Esquerra Unida i Alternativa. 
El seu candidat és en Joan Herrera. 
 
 
Antecedents històrics 

 
Alternativa Verda – Moviment Ecologista de Catalunya, la primerenca i pionera 
organització política ecologista catalana nascuda l’any 1983, va començar anant a les 
eleccions a mitjans dels anys 80 amb el lema ‘fem creixer Els Verds’. Sempre era la 
primera organització política extraparlamentaria a Catalunya. 
 
Això va despertar les preocupacions dels poderosos. Així per contrarestar la força 
d’AV-MEC, es va començar a presentar un partit fantasma, amb ideologia ben fatxenda, 
amb el nom de Partit Ecologista de Catalunya – VERDE (les sigles de VERDE 
corresponien a ‘Vértice Español de Reivindicación del Dessarrollo Ecológico’, que era 
una organització basada a Madrid). També es van començar a presentar unes 
candidatures anomenades ‘Los Verdes Ecologistas – Els Verds Ecologistes’, que eren 
una branca de la Comunidad (de Silo, Argentina), la cual també estava al darrera de les 
candidatures que presenta el Partit Humanista. 
  



Per si no n’hi hagués prou, i davant el posicionament d’AV-MEC de no voler vincular-
se amb Los Verdes (españoles), aquests decidiren obrir una delegació a Catalunya. 
Davant la situació que s’anava arrastrant, l’any 1993 es va decidir crear Els Verds – 
Confederació Ecologista de Catalunya, que aglutinés les diferents organitzacions 
existents a Catalunya. Les organitzacions que es fusionaren foren: AV-MEC, AEC i 
grups locals de Los Verdes i de l’esquerra nacionalista.  
 
L’any 1995, EV-CEC decidiren fer una coalició electoral amb IC (amb la denominació 
Iniciativa per Catalunya – Els Verds, amb les sigles IC-EV i ajuntant el símbol d’IC, la 
‘i’ amb el d’EV-CEC, el sol somrient) per a les Eleccions Municipals de 1995. La 
coalició va funcionar prou be a l’Ajuntament de Barcelona., on es va obrir el debat de la 
sostenibilitat i des d’on es van impulsar polítiques d’eficiència energètica i d’energia 
solar als habitatges, les quals, 10 anys més tard, han estat generalitzades arreu de l’Estat 
Espanyol. Però a finals del mandat 1995-1999, sectors del comunisme ortodox d’IC 
decidiren trencar IC per crear EUiA. Com diu la dita: ‘Dos es barallaven i el tercer va 
rebre’. Qui va rebre van ser EV-CEC, doncs un grupet de persones, influenciat pels 
comunistes ortodoxes va apoderar-se de l’organització d’EV-CEC, i varen expulsar a 
les persones més significades políticament. Tres anys més tard, els tribunals de justícia 
declararen nul·les de ple dret totes les actuacions d’aquest grup, retornant la legalitat a 
la sitació anterior. 
 
Mentrestant IC, que havia copçat que anant amb EV-CEC li augmentaven el vots, va 
tirar pel dret i en un acte de pirateria política sense precedents, i tolerat per totes les 
forces parlamentaries, decidiren l’any 1999 modificar el seu nom (IC) afegint-hi la lletra 
‘V’, tot i que mentre va durar (1995-1999) la coalició electoral entre IC i EV-CEC (amb 
les sigles IC-EV) feia els possibles per amagar les sigles EV de la coalició (només cal 
veure la premsa de l’època per comprobar-ho). Com si la credibilitat política es podés 
guanyar afegint una lletra al seu nom. També s’apoderaren del simbol del sol somrient 
d’EV-CEC, tot i que el feren mirar cap a l’altra banda. Aquesta pràctica, més aviat una 
pràctica mercantilista i de marketing, que no pas una actuació d’ètica POLITICA, amb 
majúscules! ja per si mateixa qualifica la pràctica política que duu a terme. 
 
Solament cal sentir parlar els candidats d’ICV per veure com són incapaços d’articular 
un discurs de política verda. I aquests són els que els mass-media qualifiquen 
d’ecologistes i/o d’ecosocialistes. Sense adonar-se’n, dient-se ecosocialistes qualifiquen 
la seva pràctica política: ser l’eco dels socialistes. El seu candidat, en Joan Herrera, fa 
campanya desplaçant-se amb un cotxe híbrid (tèrmic-elèctric) alimentat amb gasolina 
(que tindrà de ‘verd’ la gasolina obtinguda del petroli extret del subsòl a terres ben 
allunyades del nostre país?) i visitant les obres del sincrotó a Cerdanyola del Vallès (que 
tindrà de ‘verd’ una instal·lació caríssima de recerca al servei d’unes èlits ben 
allunyades de les necessitats del país?). 
 
Un altre cas, aquest diferent, és el de l’anomenada Alternativa Ecologista de Catalunya - 
AEC, promoguda per un curiós individu, José Luís Freijo (que havia abandonat AV-
MEC a finals dels anys 80 en veure’s desautoritzat per l’assemblea) i que apareix a la 
palestra només quan hi ha elecccions, fent servir tota mena de noms, simples o 
compostos, de la paraula ‘Verd’.  Des de fa pocs temps es presenta a les eleccions amb 
el nom ‘Els Verds – l’alternativa ecologista’. Les persones que encapçalen la llista 
d’aquesta organització, no se les hi coneix activitat ecologista continuada al llarg del 



temps. És com el monstre del llac Ness, treure el cap de tant en tant (en el cas d’AEC 
quan hi ha eleccions).  
 
L’altre cas, és el de l’organització autodenominada Els Verds – opció verda, que havia 
sorgit de forma provisional mentre durava el conflicte d’EV-CEC als tribunals. En 
solucionar-se el conflicte juridic, en comptes de disoldre’s, va ser utilitzada per una 
persona, en Joan Oms, procedent del nacionalisme d’esquerres, per continuar la seva 
activitat política. El més astorant de tot va ser que a les Eleccions Generals de 2004 van 
‘vendre’ el símbol internacional de la lluita anti-nuclear (el Sol Somrient) al PSC-PSOE 
a canvi de ser a la llista electoral dels socialistes, en un lloc irrellevant. La casualitat va 
fer que, de rebot, podés substituir l’escó al Congrés que va deixar vacant José Montilla 
en ser elegit President de la Generalitat. El pas del seu candidat pel Congrés de Madrid 
ha passat totalment desapercebut, igual que el pas del candidat de Los Verdes de 
Andalucía que va anar a les llistes del PSOE andalús. Veure avui com el seu candidat, 
que sempre s’ha dit nacionalista, fa una coalició amb el partit verd espanyol, Los 
Verdes, ja diu ben clarament quina mena de política es practica. 
 
 
Com triar? 

 
Cadascú ha de decidir a qui vol danat suport, si és el cas que desitja exercir el dret a vot. 
 
I ho ha de fer després d’haver-se informat sobre la història de cada organització 
(neixement i evolució) i haver-se informat sobre la trajectòria (política, professional, 
ètica, etc) de les persones que encapçalen les respectives llistes. 
 
 
CONSELLS PER VOTAR VERD 

 
- abans que tot, infoma’t sobre les organitzacions, qui les va fundar, quan, que han 

fet fins avui, quina ha estat la seva evolució política, etc.  
- després, mira quines són les persones que encapçalen les llistes i la seva 

trajectòria personal, professional i política  
- a continuació mira quines són les propostes generals que fan a la societat i les 

concretes que fan de cara a les Eleccions del març de 2008 
- I si finalment, has decidit votar, tria la candidatura verda a la qual vols donar el 

teu vot. 
 
Tota la informació que necessites la pots obtenir mirant les pàgines web de cadascuna 
de les candidatures que fan servir el nom de ‘verds’ o a través del cercador Google. 
 
 
Aquesta és una informació que Els Verds –Alternativa Verda posa a disposició de la 
ciutadania de Catalunya per ajudar-la a poder exercir el dret de votar VERD d’una 
menera responsable i informada. 
 
www.verds-alternativaverda.org o www.verds.net  
 


