
 

 

ESQUEMA D’INFORME AL CONSELL 

NACIONAL D’EUiA D’1 DE 

DESEMBRE DE 2012 

La Comissió Nacional d’EUiA va reunir-se i acordar aquest esquema el 

dilluns 26 de novembre 

1. Saludar el treball de la militància d’EUiA i d’AJ. Saludar el treball de 

l’equip de campanya i saludar els tres nous diputats d’EUiA. 

2. CiU ha fracassat en els seus objectius polítics, ni la majoria absoluta 

ni tapar les retallades. 

3. La mobilització social (on EUiA ha estat protagonista) i la bona feina 

d’oposició ha tingut repercussió política, amb el creixement en 

128.000 vots i 3 diputats d’ICV-EUiA i la pèrdua de 12 escons de CiU. 

4. Valorem molt positivament l´èxit de la Vaga General del 14N i la 

importància d’haver fet surar el debat social a la campanya, aií com 

l’aportació de l’acte amb Alexis Tsipras a Barcelona. 

5. El dret a decidir ha girat cap a l’esquerra, cal ara garantir-lo a l’hora 

que proposem una cimera social, un gran acord anti-retallades i de 

garantia dels drets socials 

6. Les retallades no han de governar Catalunya. No investirem a Artur 

Mas com a President de la Generalitat. L’esquerra no ha de 

col·laborar en la gestió de les retallades ni per activa ni per passiva. 

7. L’esquerra ha de cercar al contrari un front alternatiu a les 

retallades, que tingui una pota parlamentaria i una altra social. 

8. L’equip de campanya presenta una valoració específica de la 

campanya electoral. Dir que EUiA surt de la mateixa reforçada, pel 

discurs fet, per la presencia d’IU i per la presencia del PEE a través 

de Alexis Tsipras de Syritza. 

9. En l’ambient de força polarització que ha presidit la comtessa 

electoral ICV-EUiA ha mantingut un discurs clar en el binomi que ha 

presidit el debat polític, la crisi i el del dret a decidir. Hem sortit per 

Lleida, tenim un creixement a la Catalunya interior i tenim un gran 



 

 

creixement a la Catalunya Metropolitana i urbana (Tarragona). 

Farem una anàlisi territorial per veure les conseqüències municipals. 

10. Hem enviat cartes d’agraïment per l’ajuda rebuda a la direcció 

Federal d’IU, a la direcció d’EUPV, a la direcció del PEE i a Alexis 

Tsipras de Syritza. 

 

Ara cal definir en els temps propers: 

 

1. Recordar que els acords de la 6a Assemblea d’EUiA no nomes 

son plenament vàlids i actuals sinó que el resultat electoral i la 

mobilització desenvolupada els mesos de juliol, setembre, 

octubre i novembre reforcen els mateixos. 

2. Ahir divendres 30 de novembre vam realitzar una reunió de 

valoració, perspectiva política i funcionament del Grup 

Parlamentari amb els companys d’ICV 

3. Proposem que ara si, es realitzi la cimera conjunta entre EUiA i 

ICV, aplaçada per la convocatòria electoral, per analitzar el futur 

de l’esquerra catalana en general i de la transformadora en 

particular. Seguim apostant de forma clara per la conformació 

d’un Nou Espai de l’Esquerra Catalana 

4. Proposem que s’elabori un esquema de treball d’EUiA pel treball 

dels nostres tres diputats on la mobilització social, l’organització 

d’EUiA i el Grup Parlamentari formin un mecanisme coordinat de 

treball quotidià. 

5. Proposem abordar el fet de que les CUP comptin amb 3 diputats 

com una oportunitat per abordar un treball de lluita i proposta 

alternativa conjunt, conjuntament amb el diàleg ja encetat amb 

ells per parlar del Nou Espai. Proposem reforçar la relació amb 

ERC i PSC per definir propostes d’alternativa a les polítiques 

conservadores i pel dret a decidir. Proposem analitzar la 

composició del vot de Ciutadans per no renunciar a representar 

part de les reivindicacions d’aquest col·lectiu. 

6. Els nous moments que viurà el país en general i l’esquerra que 

representem en particular seran contradictoris, però plens de 



 

 

noves oportunitats, resoldrem els debats amb mes debat i 

treball col·lectiu dins Esquerra Unida i Alternativa. 


