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alcaldes.eu
alcaldes.eu és una plataforma transmèdia dedicada a promoure el debat sobre l’àmbit 
municipal i a oferir entrevistes i perfils als seus gestors. Un aparador informatiu  
que permet compartir experiències i idees entre alcaldes i estar en contacte amb  
les inquietuds i necessitats del ciutadà. El lector té una participació activa, ja que pot 
opinar, enviar les seves cartes i proposar idees que sumin, sempre en positiu,  
per construir municipis i escenaris polítics d’acord amb les necessitats del ciutadà.
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“Els darrers cent dies”
eleccions municipals 2023

Com afecta la crisi actual a les promeses electorals dels 
diversos partits? Són els programes més austers?

Quin serà el resultat de les eleccions municipals de 2023?

Quines diferències hi haurà entre demarcacions? Quines hi 
haurà entre ciutats i comarques?

i haurà espai encara per al debat sobiranista?

S’esperen grans majories o pactes complexos als ajuntaments?

En majories simples, governaran les llistes més votades? O 
funcionaran els pactes entre forces de l’oposició?

Quines seran les polítiques i programes socials i econòmics dels 
diversos partits?

Les formacions polítiques es preparen 
per al cos a cos en les eleccions muni-
cipals de maig vinent. A diferència dels 
comicis de 2015 i 2019, als temes de 
campanya electoral caldrà afegir-hi les 
conseqüències de la pandèmia global 
i l’anunci d’una gran crisi econòmica. 
Ambdós marcaran les agendes locals i en 
comprometran el present i el futur.

Per exemple: en el proper mandat hi 
haurà projectes que els municipis no 
podran executar si les matèries primes 
i l’energia segueixen encarint-se. I in-
versions i endeutaments (també en ma-
tèria d’atenció a les persones) que no 
es podran assumir si el preu del diner 
augmenta com fins ara. La inflació tam-
bé amenaça amb debilitar les butxaques 
de la població i fer créixer la demanda 
de serveis socials. I els pressupostos 
municipals seran molt difícils de definir 
i d’aprovar amb la gran volatilitat finan-
cera actual. Amb una nova disfressa, la 
crisi econòmica torna a fer-se present en 
la vida de les persones.

Qui sap si, en aquest marc, les promeses 
electorals hauran de ser més austeres. El 
que és segur és que els partits voldran 
guanyar presència territorial a través 
dels ajuntaments. I hi ha preguntes que 
podem formular als diversos responsa-
bles de política local. Per exemple: Quin 
serà el resultat de les eleccions munici-
pals de 2023? Quines diferències troba-
rem, en sigles, composició i estabilitat, 
entre els governs de les grans ciutats i 
dels territoris de comarques? Hi haurà 
vencedors i vençuts? Hi haurà espai en-

cara per al debat sobiranista? Quines 
seran les polítiques i programes socials i 
econòmics dels diversos partits?

A més, en la passada legislatura no totes 
les llistes guanyadores van governar a 
causa dels pactes entre la resta de for-
macions. Què passarà en aquesta legis-
latura? De quina manera s’estan teixint 
els acords i les aliances? Com es respec-
taran les majories?

A poc més de cent dies per acabar una 
legislatura i començar-ne una de nova, 
alcaldes.eu us convida a un diàleg entre 
la societat i els representants de política 
local dels principals partits. Ens allunya-
rem del discurs electoral per centrar-nos 
en la marxa de l’actual campanya, la for-
ma de dissenyar les promeses i les estra-
tègies i, sobretot, en el paper de les per-
sones que hi ha al darrere dels nostres 
alcaldes i alcaldesseS.

 

 

Objectiu

En el context previ a les properes elec-
cions municipals, aquest diàleg s’en-
focarà a conèixer com els principals 
partits polítics dissenyen les seves es-
tratègies per presentar-s’hi i per gestio-
nar-ne els resultats.


