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ELS ELECTORS

L’acció política és aquella activitat desenvolupada per un grup polític que va destinada
a conduir-lo i consolidar-lo al govern. I per tal que segueixi la seva finalitat, ha d’anar orientada en el sentit de definir, consolidar i ampliar el suport electoral.
En un sistema democràtic, doncs, la capacitat de governar les institucions ve determinada pel suport obtingut entre els electors, que són totes aquelles persones
amb dret de vot. Per tal de governar és necessari, per tant, representar el màxim
d’electors, generar-los expectatives i donar resposta a les seves demandes. Però no
per això hem de pensar a considerar la població com un tot.

NO HI HA UN SOL ELECTORAT
En la societat, i en aquest cas en el nostre municipi, existeixen tres tipus de col·lectius.
En primer lloc, hi ha els que ens voten sempre, el «nucli dur» del nostre electorat,
que ens és fidel en totes les convocatòries electorals. En segon lloc, trobem els electors que poden votar-nos o no, per múltiples motivacions, en unes o altres eleccions.
I en tercer lloc, els que no ens voten mai, sigui perquè són votants fidels d’altres opcions,
o perquè s’abstenen per sistema, o perquè no tenen dret de vot. La nostra acció política
ha de ser sempre coherent amb aquesta perspectiva.
Respecte al col·lectiu que no ens ha votat ni ens votarà mai, no cal destinar cap esforç
en cercar-hi electors. És una tasca en va, que comporta malgastar els recursos humans
i materials, que són limitats per definició. En tot cas, qualsevol política pública que afecti membres d’aquest col·lectiu s’ha de guiar per les demandes dels altres dos: el nostre electorat i l’electorat potencial. I en aquest mateix sentit, no ens han de preocupar
les crítiques que ens arribin d’aquests grups, com quan procedeixen d’electors fidels
d’altres formacions polítiques, d’abstencionistes militants, o de no-electors.
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L’ELECTOR POTENCIAL: LA CLAU DEL CREIXEMENT
Per tant, l’esforç en l’acció política s’ha de centrar en el nostre electorat, per mantenir-lo, i en l’electorat potencial, per créixer en suport ciutadà. Com a grup polític,
hem de ser capaços de conèixer amb el màxim detall els nostres votants, per tal de representar-los i donar resposta a les seves demandes.
En el col·lectiu d’electorat potencial és on trobem els anomenats votants «duals»,
que varien el seu vot entre diferents partits o, generalment, entre el nostre partit
i l’abstenció. Sovint representen un volum de vots molt important, i cal conèixer-ne
els diferents subgrups i les seves motivacions. Cal saber què provoca que en unes eleccions tinguem més vots que en unes altres: qui són els nostres electors potencials
que canvien d’opció electoral, i per què ho fan. Només així podrem mantenir la seva confiança a nivell municipal, quan sigui aquest l’àmbit amb millors resultats, o bé prendre
mesures per recuperar-la, quan els resultats en altres eleccions siguin millors que en
les municipals.
Però entre aquests electors potencials hi ha un segon tipus de votants que mereixen
la nostra especial atenció: els joves i els nous electors residents. Cal conèixer els joves que s’incorporen al cos electoral per tal d’alimentar el nostre electorat amb persones que fins llavors no han votat. I des d’una perspectiva local, cal tenir també especial atenció a les noves famílies que s’instal·lin al municipi, especialment quan es creen
barris nous.

UNA ACCIÓ POLÍTICA CONSEQÜENT
L’acció política, en definitiva, ha de venir determinada en funció dels nostres interessos electorals, que són els interessos dels nostres electors actuals i potencials.
I aquesta lògica s’ha de tenir en compte sempre, durant tot el mandat, perquè només
així podrem assolir el govern, o mantenir-lo si és el cas.
Un grup polític, doncs, ha de valorar sempre totes les accions que realitza en funció
de l’impacte que tindran en el seu suport electoral. El nostre electorat actual i potencial
ha de ser tingut en compte constantment, des de l’endemà de les eleccions municipals
fins a la nit electoral de les següents. I aquesta perspectiva s’ha de mantenir de forma idèntica tant des del partit (per exemple, en confeccionar la candidatura) com des de les institucions (tenint-la present en l’impacte de tota decisió). Es tracta, en definitiva, d’estar
en una campanya permanent, un tema que desenvoluparem en propers quaderns.

