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CONTRIBUCIÓ COL.LECTIVA A LA PONENCIA DE LA VI ASAMBLEA DE EUIA 

Les companyes i companys sotasignants, presentem aquests comentaris de forma 

constructiva a la VIª Assemblea de Esquerra Unida i Alternativa, amb la voluntat de millorar la 

precisió en els nostres debats i ajudar a trobar el camí que permeti trobar al nostre poble una 

via de sortida a les agressions que l’atenallen en un moment de crisi de tot un sistema i alhora 

de demanda social de nous horitzons i esperances d’alliberament. 

Tot seguit assagem de efectuar un raonament de la necessitat de concretar una mica 

més el contingut del document, acompanyant les nostres reflexions de aportacions i esmenes 

concretes. Per ajudar al debat en el procés congressual aquestes s’han articulat, acostant-se el 

més possible al ordre en que s’insereixen en el document polític de l’Assemblea. 

Per suposat, ho rellevant no es tan la proposta escrita en forma literal, sinó el propòsit 

amb que es formulen, per tan acceptem que es possible que amb el debat col·lectiu que 

iniciem, es puguin formular de forma més encertada i adequada els textos que proposem en 

cursiva. La nostra intenció es precisament, aprofundir en el debat i millorar les propostes. 

Estem convençuts que entre tots, això és possible. 

 

Apartat 1. INTRODUCCIÓ: CATALUNYA, AVUI, ENMIG D’UNA CRISI GLOBAL 

1.1 Entenem que cal una crítica més profunda i argumentada del actual projecte 

europeu. No es tracte de una diferència de matisos o una qüestió secundaria que cal 

millorar. El actual entramat institucional europeu i en particular el sistema monetari, ha 

esdevingut una peça clau del model neoliberal que ens estan imposant. No es possible 

plantejar no ja una alternativa, sinó ni tan sols una oposició efectiva al actual model, sense 

qüestionar d’arrel les bases de l’actual construcció i arquitectura de la UE. Per millorar aquest 

aspecte proposem:  

a)  incloure dos nous paràgrafs entre línies 6 i 7 de la pàgina 5 que diguin: “La introducció el 1 

de Gener de 1999 de la moneda única, l'euro, sense un pressupost de la UE suficient per 

atendre les desigualtats d'estructura econòmica i productivitat entre els països membres, amb 

escassos recursos per emprendre una veritable política redistributiva i anivelladora entre els 

estats, sense capacitat d'emissió de deute a escala de la UE (eurobons), sense harmonització 

fiscal i social, amb un BCE que te com objectiu rector el control de la inflació i no la creació 

d'ocupació, sense els instruments per a un govern econòmic efectiu de la UE, ha provocat 

l'acumulació de greus desequilibris en una gran part dels estats de la UE. 

En el cas de l'Estat espanyol el dèficit de la balança de pagaments per compte corrent o deute 

net acumulat des 1998-2011 va assolir l'enorme xifra de 989.100 milions d'euros, més de sis 

vegades la xifra de dèficit acumulada el 1998. A finals de 2011 els passius exteriors o deute brut 

exterior superava els 2,3 bilions d'euros. Aquesta enorme deute, pertanyent en les qüestions 

fonamentals a empreses i bancs, tendeix a socialitzar a través de les polítiques dels governs i 

explica, en part, el ràpid creixement del deute públic espanyol des del 36,2% del PIB el 2007 al 

79 , 8% en l'actualitat. En el context d'una crisi econòmica internacional i europea persistent, 

agreujada per les polítiques fiscals d'ajust simultànies en el conjunt de la UE que empenyen cap 
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a una greu i duradora recessió a països com Espanya, el deute exterior espanyola es converteix 

en impagable. 

L'espiral d'ajust, atur massiu, recessió, disminució d'ingressos, i deute impagable explica el 

temor dels prestataris (el mercat) al futur de l'economia espanyola i la tendència de fons a 

l'encariment de l'interès del finançament del deute i la prima de risc.” 

 

b) refer el paràgraf entre línies 6 i 9 de la pàgina 6 com: 

En aplicació del Pacte de l'Euro Plus i com a concessió a les pressions de "Merkozy" el govern de 

Zapatero amb el suport del PP van impulsar, sense ratificació de la ciutadania, la reforma de 

l'art 135 de la Constitució espanyola que consagra la prioritat de la reducció del dèficit i la 

devolució del deute sobre la despesa social en serveis bàsics i la inversió pública, fins a arribar 

al 0,4% el 2013 i el 60% el 2020 respectivament. En l'aplicació de mesures antisocials de 

retallada de la despesa consegüents el PSOE i el PP han trobat la col·laboració decidida de CiU, 

i continuen avui proposant sortides a la crisi per un camí que l'agreuja encara més. 

 

c) (esmena ubicada fora de l’ordre seqüencial del text) Afegir al final de la línia 21, pàgina 23: 

“En aplicació del Tractat d'estabilitat de la UE i dels objectius de reducció del dèficit i deute el 

govern del PP ha presentat un projecte de llei orgànica d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera de les administracions públiques, que en cas d'aprovar-se obre la via 

per la intervenció del govern municipal per les autoritats de l'Estat i l'aplicació de sancions”. 

 

 

1.2 Entenem que cal oferir una sèrie de punts bàsics de referència programàtics de la 

nostra proposta a la societat en el actual moment. Les posicions que es reclamen d’esquerra 

es tenen que plasmar en compromisos clars, definits i transparents sobre que el que ens 

proposem defensar front al desordre actual i les continues agressions que pateix la 

ciutadania. Es estèril una revindicació retòrica de la nostra tradició (que a més una part 

important de la societat desconeix o no compren), sense definir mesures intel·ligibles i 

definitòries dels interessos que defensem. En aquest sentit proposem incorporar les següents 

contribucions: 

 

a) Afegir al final línia 13, pàg 7, Capítol 1. Un nou model productiu: “On la despesa pública en 

protecció social en relació al PIB és el 21%, sis punts inferior a la mitjana de la UE-15 (27% 

segons últimes dades Eurostat 2007). 

 

b) Afegir després línia 31 , pàgina 8 "Propostes per la mobilització per un sistema just i públic 

de Pensions" i abans de la 32, pàgina 8: “Recuperació de l'edat de la jubilació als 65 anys en la 

perspectiva d'avançar cap als 60 anys”. 

 

c) Reformulació frase línia 19, pàgina 9, suprimint frase "Mesures contra el Creixement de la 

inflacció". Per “control dels preus dels productes de primera necessitat”. 

 

d) Afegir a l’inicí de la línia 21, pàgina 9: “Per una Banca pública potent, transparent i sota 

control democràtic. Implementació de mecanismes...” 
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e) Afegir després de la línia 19 "Lluita contra l'atur i la Pobresa", pàg 10: “Reducció de la 

jornada de treball a 35 hores setmanals ja!, sense reducció de salari, en la perspectiva 

d'avançar cap a les 30 hores. Supressió de les hores extres estructurals i per la seva 

transformació en ocupació. 

- Gratuïtat dels serveis bàsics d'aigua, gas i electricitat per a les persones en atur. 

- Prohibició dels desnonaments per les persones en atur. 

- Creació de menjadors i bancs d'aliments de caràcter públic a les localitats per a les persones 

en atur i sense ingressos, sota control de les organitzacions socials. 

 

f) (esmena ubicada fora de l’ordre seqüencial del text) Afegir al final línia 25 pàgina 19: “Pel 

tancament de les centrals nuclears”. 

 

g) (esmena ubicada fora de l’ordre seqüencial del text) Afegir frase en línia 1, pàgina 32, 

darrere de públic : “... Al servei de l'objectiu de la creació d'ocupació ... enlloc d'un banc al 

servei... 

 

 

1.3 La Constitució de 1978 està superada i no és útil ni per sortir de la crisi,ni per fer 

possible la convivència a l’estat espanyol. D’una banda el consens de la transició ha estat 

trencat unilateralment pel PP i el PSOE al efectuar un seguit de reformes d’esquena a la 

societat i per procediments que han defugit el debat públic i el referèndum. D’altre banda la 

societat espanyola i catalana es avui molt diferent de la de 1978, moment en que gran part 

de la ciutadania actual ni tan sols havia nascut. Per nosaltres, una Constitució es la forma en 

que la societat decideix col·lectivament regular-se i no un text sagrat, otorgat a les persones 

sense que el puguin qüestionar ni reformular de dalt a baix, tan més quan les normes de 

convivència s’estan desfent de forma accelerada. En aquest sentit proposem: 

 

a) Inserir paràgraf entre les línies 31 i 31 de la pàgina 11: “La constitució de 1978 ha acumulat 

al llarg dels anys signes evidents d'obsolescència davant les noves realitats resultants dels 

avenços tecnològics i del deteriorament ecològic. Les noves exigències ciutadanes de 

democràcia directa i del dret a decidir en tots els àmbits de la vida, no troben cabuda en el seu 

si. Els episodis de corrupció en la família i entorn del rei acceleren la decadència de la 

monarquia consagrada en la Constitució. La recent reforma constitucional altera greument la 

seva naturalesa i buida d'efectivitat dels principis del dret al treball i als drets socials bàsics. La 

pèrdua de sobirania econòmica en benefici dels grans poders econòmics i polítics exteriors 

agreuja la seva legitimitat i tensa els conflictes històrics que romanen sense resoldre. Avui la 

democràcia es troba en perill davant una constitució esgotada i que només pot reformar en 

sentit neoliberal i autoritari. La ciutadania que ha demostrat la seva capacitat d'indignar i 

reivindicar la democràcia ha de fer-se amb el desenvolupament d'un nou procés constituent.” 

 

b) Reformular les línies 2 i 3, pàgina 12, passant a dir: “Impulsar un Moviment ciutadà per la 

recuperació de la Democràcia, el paper de l'economia al servei de l'interès públic i de les 
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persones i els Drets Socials: Per un procés constituent des de baix que culmini en una nova 

Constitució.” 

 

c) Inserir entre línies 27 i 28, pàgina 12: 

- Campanya de denúncia del Pacte per l'Euro Plus i del Tractat d'Estabilitat de març 2012. 

Exigència de consulta ciutadana. Per la desvinculació de l'Estat espanyol de tots dos. Campanya 

per l'abolició de l 'article 135 de la Constitució espanyola. 

- Per la derogació de la Llei d'estabilitat pressupostària en comunitats autònomes i 

ajuntaments. Mobilització ciutadana contra l'aplicació de l'esmentada Llei. 

 

d) Afegir al final de la línia 21, pàgina 21: “Tant en la seva relació amb l'Estat espanyol, com 

davant els Tractats de la UE” 

 

e) Substitució de "Reforma de la Constitució, reconeixent" en línia 31, pàgina 21 per: “Per una 

nova Constitució que reconegui el dret d'autodeterminació ....” 

 

 

1.4 La crisi esta posant en qüestió les velles formes de fer política i fins i tot les mateixes 

formacions politiques que apareixen als ulls de molta gent com instancies que no tenen altre 

objectiu que la seva autoreproducció. Si volem acumular la massa crítica que necessitem per 

plantar cara al sistema, cal que remarquem el projecte alternatiu de EUiA en aquesta 

conjuntura per aparèixer com un instrument útil i innovador en l’imaginari col·lectiu i en la 

societat que desperta del miratge neoliberal. Per això cal descriure clarament el nostre perfil 

diferenciat. En aquest sentit proposem: 

a) Afegir a la pàgina 11, com punt i apart després de la línea 34: “Els homes i les dones d'EUiA 
som conscients de que la transformació cap a una societat socialista que reclamem als nostres 
estatuts no vindrà de la mà d'iniciatives institucionals. Però el nostre treball en aquest àmbit sí 
que pot fer menys doloroses les agressions del capital, amb o sense crisi, vers la classe 
treballadora. Per això, és important lligar de forma permanent la activitat dels nostres càrrecs 
electes a la mobilització i a les expressions més avançades dels moviments socials, com a 
altaveu de les reivindicacions populars. Cal així, més democràcia també a les relacions entre la 
militància del nostre moviment polític i social i els companys i les companyes que es troben 
desenvolupant la seva tasca a les institucions, per a que la lògica perversa que moltes vegades 
imprimeix la dinàmica institucional no desvirtuï les decisions acordades col·lectivament”. 
 
b) Introduir a la pàgina 12, després de la línia 17 dos nous punts: 
-Rendició anual de comptes del treball desenvolupat pels càrrecs electes a les seves respectives 
assembles o òrgans de participació. 
-Revocació dels càrrecs electes d'EUiA per decisió de les seves assembles o òrgans de 
participació. 
 

c) (esmena ubicada fora de l’ordre seqüencial del text) Afegir a la pàgina 35, línia 25: que no 

renunciï, sinó que superi, els compromisos programàtics i assemblearis d'EUiA. 
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1.5 La crisi esta abocant al mon vers una senda de retorn al colonialisme i de re 

militarització de les relacions internacionals. Com sempre la Pau es un valor essencial a 

preservar des de les posicions progressistes que ara tenim la obligació de fer tots els esforços 

possibles per evitar una sortida per medi de la guerra al actual col·lapse. Els precedents 

històrics son altament preocupants si examinem els mecanismes tradicionals als que ha 

emprat el mode de producció capitalista, però a més, el actual desenvolupament tecnològic 

obre la possibilitat de que una nova gran conflagració senzillament pogués acabar amb la 

civilització i fins i tot espècie humana. En aquest sentit proposem: 

 

a) Afegir entre línies 13 i 14 pàgina 20 (capítol 5 "Pau i Solidaritat"): 

- Retirada immediata de les tropes espanyoles de l'Afganistan i les missions de suport a Líbia 

- Tancament de les instal·lacions del "Escut antimíssils" a Espanya (Rota) 

 

b) (esmena ubicada fora de l’ordre seqüencial del text) Substituir paràgraf entre línies 9 i 12, 

pàgina 29 pel següent redactat: “Hem de seguir mobilitzant contra les polítiques proatlantistas 

i militaristes de la UE. La seva naturalesa de Gran Potència al servei de l'ordre "neoliberal" 

explica la seva participació en la invasió de l'Afganistan, el suport directe de països de la UE a 

la guerra de l'Iraq, a Líbia i recentment a Síria en un context de pressions i amenaces sobre 

Iran, la seva complicitat amb el bel·licisme d'Israel contra els legítims drets del poble Palestí. La 

seva complicitat amb la construcció de l'escut antimíssils que amenaça Rússia i Xina i pot 

provocar una nova carrera armamentística, retraten una UE amb ambicions imperialistes en 

aliança o subordinació als EUA. Serà necessària una nova Europa, construïda sobre noves bases 

democràtiques, econòmiques i socials per avançar cap a la cooperació i pau mundial.” 

 

 

Apartat 2. CAP A NOVES MAJORIES DE PROGRES A CATALUNYA, ESPANYA, EUROPA 

2.1 Tot i que la Unitat de l’esquerra es un important valor, els límits pel 

desenvolupament de l’espai alternatiu també topen amb altres problemes no menys 

rellevants, entre ells l’absència de d’un perfil prou nítidament alternatiu. Cal reflexionar 

perquè el crit dels indignats de “no ens representen” en el imaginari de segments amplis de 

la població també ens ha pogut incloure, per què constituïts com proposta alternativa (fins i 

tot en la literalitat de la nostra denominació) en el moment que esclata la crisi social, no 

se’ns acaba de visualitzar en aquest perfil amb la rotunditat i suport que necessitaríem. Al 

nostre entendre això deriva en part de dificultats de comunicació, però també en part de 

posicionaments ambigus i fins i tot equivocats en al nostra manera de gestionar l’activitat 

política que cal reconduir i superar. En aquest sentit proposem: 

a) Incloure nou paràgraf entre línies 27 i 28, pàgina 24: “La desafecció ciutadana a Catalunya, 

lluny de remetre, es va incrementar durant les convocatòries electorals del govern Tripartit, i 

amb la seva debacle final que va obrir les portes del govern de la Generalitat a la dreta 

nacionalista de CiU. Això ens obliga a una profunda reflexió crítica sobre la seva gestió global, i 

sobre la nostra participació certament en condicions molt limitades. La gestió de les principals 

conselleries econòmiques i socials sota l'hegemonia del PSC amb criteris social-liberals va 

provocar frustració en la base social de l'esquerra. Recordem les mobilitzacions contra les 
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autoritzacions d'ERO en grans empreses, l'aprovació de la LEC, etc., la participació en la 

Conselleria d'Interior d'ICV, membre de la nostra coalició, amb els episodis coneguts de 

repressió de manifestacions pels mossos també va afavorir aquesta desafecció. Per a la 

ciutadania d'esquerres de Catalunya els èxits que es van obtenir, guarderies públiques de 0 a 3 

anys, etc., no van compensar els desencerts comesos”. 

b) Reformular línies 4 i 5 de la pàgina 31, passant a dir “Necessitem la construcció d'una àmplia 

confluència i coordinació del sindicalisme a Europa capaç de mobilitzar amb èxit al conjunt de 

la classe treballadora europea.” 

c) (esmena ubicada fora de l’ordre seqüencial del text) Afegir desprès de la línia 27, pàgina 33, 

el text següent:”Cal anar més enllà de la pura suma de les forces subjectes politics 

institucionals que han vingut actuant fins avui en el marc de l’esquerra transformadora de 

Catalunya i acostar-nos a convergir amb tots els malestars socials emergents. Malestars que 

tot i expressar una confrontació amb el sistema i una voluntat de conformar una alternativa a 

aquest, no es senten avui ni representats, ni còmodes amb la proposta que oferim. Cal 

reconèixer i corregir els errors en les formes de fer política i amb alguns dels continguts politics 

que hem assumit i que ara son qüestionats per aquests sectors. Una refundació implica una 

voluntat de transcendir i superar aquestes disfuncions. La indignació creixent de la ciutadania 

té de trobar sortida política al malestar que expressen, i nosaltres no podem assolir 

l’hegemonia necessària sense el concurs i complicitat de la nova indignació ciutadana.” 

 

 

Apartat 3. NOU ESPAI CATALÀ DE L’ESQUERRA TRANSFORMADORA, ECOLOGISTA I NACIONAL 

3.1 Des de la tradició de l’esquerra transformadora defensem la lliure autodeterminació 

de Catalunya però també una proposta federal. A Catalunya les diverses tradicions 

emancipadores (des de la llibertaria amb Ferrer Guardia o la Solidaridad Obrera, fins a la 

USC,el BOC, el PSUC o el POUM) mai ha estat independentista, tot que una part d’elles amb 

defensat amb energia el dret a l’autodeterminació del nostre poble. Avui que la dreta 

catalana esta emprant la identitat de Catalunya com un element de divisió i fragmentació 

dels treballadors i treballadores, no podem ubicar-nos respecte la seva iniciativa política de 

manera seguidista i acrítica. Entenem que defensem el dreta decidir quan explicitem una 

proposta federalista, que des de el reconeixement de la nostra identitat nacional propugni la 

defensa de la unitat fiscal, la unitat de drets laborals, la caixa única de las seguretat social o 

la vigència universal dels drets bàsics dels treballadors. No podem acceptar que el dret a 

decidir de la ciutadania de Catalunya es només entre independència o centralisme, tenim la 

obligació de oferir sortida al dret a decidir amb propostes de relació federal i progressista 

que superi el marc autonòmic o de concerts (que afavoreix la corruptela i els paradisos 

fiscals) i plantegi una marc fiscal, polític i social favorable als treballadors i a la defensa 

integral dels drets culturals, lingüístics i històrics del nostre poble i de tots els pobles de 

l’Estat. En aquest sentit que proposaríem 
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a) Canviar el paràgraf 1 de la línia 19, pagina 35, pel text següent:  “Un nou espai català. Un 

projecte nacional per les classes populars de Catalunya, que defensant el dret a decidir del 

nostre poble, proposi un marc federal de relacions amb Espanya i Europa que asseguri un poder 

efectiu dels ciutadans sobre el àmbit econòmic i garanteixi els drets culturals i lingüístics de 

Catalunya i tots els seus ciutadans”. 

 

b) (esmena ubicada fora de l’ordre seqüencial del text) Afegir paràgraf després de la línia 31, 

pàgina 28 (EUiA, per la pau i la normalització política a Euskadi): “En l'immediat, amb l'objectiu 

d'afavorir i consolidar el procés de Pau a Euskadi, propugnem l'acostament dels presos i preses 

basques a les presons més pròximes a la seva residència, així com la legalització de Sortu i el 

final de les polítiques d'il legalització d'organitzacions independentistes.” 

 

 

Apartat 4. QUINA EUiA VOLEM? 

4.1 Les propostes que es fan en aquest apartat van en una bona direcció, però cal 

profunditzar-les. Si be en el aspecte purament organitzatiu es possible i operatiu deixar per 

el procés proposat de refundació una major concreció, hi han aspectes en el àmbit de la 

transferència de la informació en el que cal ja iniciar un procés de canvi. Si es vol assolir una 

major participació i obertura als moviments socials, cal assegurar una transferència 

horitzontal i bidireccional de la informació. En aquest sentit la comunicació i debat 

exclusivament de dalt a baix, esta superada i desperta poc interès en molts dels segments 

socials més actius. Cal obrir els nostres medis i (en especial blogs i webs) a les contribucions 

exteriors, al debat i la critica constructiva.  

a) Es en aquest sentit que proposaríem afegir desprès de la línia 30, pagina 40, el text següent: 

“Cal obrir les nostres plataformes de comunicació a les contribucions dels activistes socials i fins 

i tot a les critiques que s'ens puguin fer, entenen la nostra projecció externa com un mecanisme 

de incorporació de propostes, discussió de idees i aprenentatge mutu que ajudi a aproximar la 

nostres posicions a les inquietuds, sensibilitats, cultures de aquelles persones que indignades 

amb el sistema, ara ens veuen amb distancia i desconfiança.” 

 

 

 
Aquesta proposta te el recolzament entre altres, de les següents persones: 

Manuel Alegría, Ferran Alemany, Jaume Botey, Miguel Candel, Pilar Carreras, Empar Cogollos, 

Carme Conill, Mª Jesús Contreras del Pino, Jorge Cortegana, Francisco Crispin, Ernesto de las 

Heras, Albert Escofet, Ivan Escofet, Margarita Fernández, Ramon Franquesa, Joaquim Fuertes, 

José Antonio Gonzalez Espada, Daniel Guerrero,Libori Guerrero, Alberto Herbera López, Pedro 

Jimenez Muñoz, Antonio Lahiguera, Antoni Lucchetti, Eduardo Luque, Antoni Montserrat,Clara 

Rivas, Joan Rodríguez, Francisco Jose Rosas, Manoli Ruiz, Joan Segado, Ivan Serrano, Diosdado 

Toledano 


