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EL PAPER DELS INTERVENTORS
I INTERVENTORES
I APODERATS I APODERADES
EN ELS PROCESSOS ELECTORALS

Les properes cites electorals —referèndum, eleccions nacionals i municipals— que se
celebraran a Catalunya durant el proper any ens han de permetre principalment assolir els objectius electorals que ens hem fixat, però també ens han d’ajudar a reflexionar
sobre els diferents aspectes que cal tenir en compte en cada procés electoral. La preparació d’unes eleccions ens ha de ser útil per a preparar les següents, ja que, tal com
dèiem en anteriors ComuniCA’T, la preparació d’unes eleccions comença el dia després
de la celebració de les anteriors.
En qualsevol procés electoral, ja sigui unes eleccions o un referèndum, els partits polítics poden atorgar apoderament a favor de persones perquè en nom seu vetllin pel
procés electoral. Aquestes persones poden ser o bé apoderades o bé interventores.
Si un dels objectius permanents del partit és l’obertura a la societat i l’articulació del
seu entorn més immediat, la preparació de la tasca d’interventor o interventora i apoderat o apoderada pot ser una bona oportunitat per tal de conèixer quin és el perfil i, sobretot, on es troba localitzat, dins el mapa municipal, l’electorat propi, i especialment
aquells votants nostres ocasionals. Aquesta informació ens serà imprescindible a l’hora
de confeccionar el nostre mapa polític electoral¹.
Fins ara sempre hem donat un paper secundari al procés de nomenaments d’interventors i interventores i apoderats i apoderades, i hem optat més pels darrers per la comoditat que representen i per la facilitat en els tràmits de designació. Cal que repassem
quines són les funcions que tenen uns i altres:
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— Els interventors i les interventores assisteixen a les meses electorals i participen en
les deliberacions, però sense vot. Poden formular reclamacions i protestes, que caldrà recollir a l’acta de la secció, i també demanar certificacions. Està permès que n’hi
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En el ComuniCA’T número 4 us explicàvem com cada secció local podia confeccionar-se el seu
propi estudi electoral per tal de preparar les eleccions municipals.
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hagi dos per mesa electoral, els quals es poden substituir entre ells al llarg de la jornada. L’interventor o interventora podrà votar a la mesa on és acreditat, malgrat que
no figuri en el cens d’aquesta mesa.
Específicament, per a les eleccions municipals és bàsica la presència d’interventors
i interventores el dia de la jornada electoral.
— Els apoderats i les apoderades voten a la mesa on es troben segons el cens. Poden
accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i l’escrutini, formular reclamacions i demanar certificacions. Per tant, podríem
dir que els apoderats i les apoderades exerceixen les mateixes funcions que els interventors i les interventores però no poden votar en qualsevol mesa, sinó que ho han
de fer en aquelles on són censats.
Per tant, els interventors i les interventores i els apoderats i les apoderades han de jugar, en el procés electoral, un paper complementari: els interventors i les interventores
es troben permanentment a la mesa electoral i són coordinats per apoderats i apoderades que poden anar voltant pels col·legis i recollir les incidències. El que és fonamental és que els interventors i les interventores disposin del cens electoral.
La priorització de la presència d’interventors i interventores en les properes eleccions és una
aposta en ferm del nostre partit de jugar al mateix nivell que els dos partits grans. Segurament
això no s’aconseguirà a tot arreu, però cal que comencem a marcar-nos aquest objectiu. Si no podem tenir interventors i interventores a totes la zones, cal que les prioritzem en funció
dels objectius electorals i les bosses electorals existents.
Els elements bàsics per a la preparació de les eleccions municipals són, sens dubte,
l’elaboració de la llista i la persona que l’encapçala, la confecció del programa i la preparació de la campanya. El paper secundari dels interventors i interventores i apoderats
i apoderades cal superar-lo i donar-li la importància que li pertoca i entendre que és un
element essencial per a la campanya i el procés electoral.
Hi ha un aspecte que no podem obviar: els interventors i les interventores i els apoderats i les apoderades juguen un paper fonamental per tal de poder complementar
la tasca dels representants del partit davant les juntes electorals. Aquestes persones,
davant les juntes electorals de zona (coordinades pels representants provincials i pel
representant general), tenen un paper molt important, ja que no només representen
el partit a l’hora de presentar les llistes i porten el control i el desenvolupament de la
campanya, sinó que especialment participen en els recomptes de vots.

La coordinació de les persones responsables davant les juntes electorals de zona amb
els responsables locals, partint de la base de la presència i tasca dels interventors
i interventores i apoderats i apoderades, pot ser fonamental a l’hora de configurar
un resultat electoral. Ens hi podem jugar regidories, alcaldies i fins i tot representació
supralocal, i per tant, els interventors i les interventores tenen un paper primordial en
el control que exerceixen el dia de la jornada electoral i en la seva potestat per presentar
impugnacions. Cal que fem els nostres propis càlculs segons les dades que obtinguem
nosaltres mateixos de les actes dels col·legis electorals, i això ens permetrà poder
treballar per cada vot.
Seria bo que cada municipi designés una persona responsable per als temes legals, que
alhora faria d’enllaç amb la persona representant a les juntes electorals de zona, i s’encarregueria de la documentació necessària de la sol·licitud de locals, els temes referents a la propaganda electoral, la documentació de les candidatures i de tot el que faci
referència als apoderats i apoderades i interventors i interventores del seu municipi.

ELEMENTS A TENIR EN COMPTE
— L’organització dels interventors i interventores, a més de l’apoderat o apoderada,
i la seva implicació al llarg del procés electoral és fonamental per a articular l’entorn
i ampliar la base de persones simpatitzants i col·laboradores.
— Cal entendre el procés electoral des del nomenament del cap de llista fins a la constitució del nou ajuntament i el seu govern. Cal buscar la implicació de la figura de l’interventor o interventora al llarg de tot aquest procés, des de l’inici.
— És important que la mobilització de la militància, i també de les persones simpatitzants i col·laboradores, es doni al llarg de tot el procés electoral, ja que pot ser una
de les claus per a assolir els objectius electorals. La mobilització permanent activa la
part més significativa del nostre electorat i ajuda a l’extensió dels missatges electorals com una taca d’oli per tota la població.
— Abans de les eleccions, els interventors i les interventores també poden participar
en l’elaboració de l’estratègia electoral i del programa. Els interventors i les interventores s’han d’organitzar per zones electorals amb una persona responsable, especialment per a realitzar possibles porta a porta i facilitar una campanya que es basi
també en la relació personal. La comunicació en dues direccions (partit–ciutadania)
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ha de ser la característica principal dels mecanismes comunicatius d’Esquerra, i l’interventor o interventora pot esdevenir un focus transmissor dels missatges de la candidatura i pot facilitar-ne la recepció a la ciutadania. Cal que aquest tipus de comunicació sigui segmentada; és a dir, si no podem arribar a tothom hem de segmentar els
recursos i els esforços en aquells que assenyalem com a prioritaris electoralment. La
coordinació en zones electorals també pot permetre adoptar estratègies pròpies per
a cada zona del municipi.
— El dia de les eleccions es recomanable tenir dos interventors o interventores per
mesa electoral per tal de facilitar els torns. Tot això hauria de coordinar-se mitjançant els apoderats i les apoderades. L’interventor o la interventora, a banda de les
tasques que li són pròpies, haurà de controlar les votacions mitjançant el cens electoral, i a més, cal que disposi de les dades de les eleccions anteriors. S’haurà de tenir una especial cura en el recompte i prendre nota de totes les incidències que trobi
remarcables per tal de fer posteriorment l’anàlisi electoral.
— El dia de les eleccions també han de tenir un paper d’analistes de camp, que servirà per a fer-ne la valoració postelectoral. No només cal vetllar pel funcionament correcte del procés electoral i els interessos del partit, sinó també cal que facin la funció d’anàlisi política i copsar les sensacions i els comentaris que en el seu col·legi
puguin escoltar durant la jornada electoral. També, a partir del cens electoral i amb la
col·laboració dels apoderats i les apoderades, han d’anar repassant el nivell de participació i quines persones properes encara no han anat a votar. Han de tenir clar que
són el referent del partit en aquella mesa electoral.
— Per tal de millorar la coordinació entre els interventors i interventores i els apoderats i apoderades, caldrà fer diferents trobades abans del dia de les eleccions per tal
de dur a terme les funcions més pròpies de la campanya electoral, així com el dia de
reflexió per tal de preparar tot el dispostiu electoral. També al cap d’uns dies de les
eleccions és imprescindible fer una valoració dels resultats i de les incidències, conjuntament amb l’anàlisi electoral general del municipi.

