
Informe polític, remodelació de la direcció i nou patronat de la
Fundació l’Alternativa. Consell Nacional d’EUiA 19-12-2014

Saludem l’èxit del poble de Cuba, motiu d’alegria i empenta per seguir lluitant
contra el bloqueig, contra l’imperialisme i al servei dels pobles lliures.

S’han fet reunions de Consell Nacional al setembre, octubre, novembre i
desembre, dues reunions de Comissió Nacional ampliades a tots els regidors,
regidores i alcaldes i tres reunions mes de Comissió Nacional. Moltes reunions i
algunes en dia de cada dia que dificulta l’assistència, cal millorar aquest
aspecte, el debat col·lectiu es clau.

Han passat dos anys i mig de la 6a Assemblea i estem a un any i mig de la 7a,
amb un 2015 ple de decisions difícils on cal reforçar els òrgans i el debat polític
a EUiA. 

Aquest reforç polític el concretem en 6 qüestions:

1. Reforçar idea de Procés Constituent i Ruptura Democràtica. Recordar q
el PC té com a primera definició la socioeconómica.

2. Reforçar les organitzacions de Solidaritat Popular amb les persones que
pateixen la crisi i avançar idea de “rescat ciutadà”.

3. Reforçar el treball social d’EUiA.
4. Reforçar la Fundació l’Alternativa.
5. Reforçar les idees del Nou Federalisme que proclama la sobinaria dels

pobles per decidir.
6. Reforçar en general el debat polític i els òrgans de direcció d’EUiA.

L’Any 2015 serà any d’importants decisions per concretar l’estratègia d’EUiA en
les condicions concretes d’ara i no les que teòricament pensàvem en el debat
de la 6a. Assemblea, tant el Nou Espai, la qüestió Nacional o el Projecte
Constituent Social i Democràtic.

Ara treballem en 2 direccions conseqüents amb el projecte de la 6a
Assemblea d’EUiA i el Projecte Constituent per a Catalunya o República
Catalana. 

A) Dificultar l’hegemonia política del nacionalisme conservador i
dificultar l’hegemonia del projecte neoliberal, corrupte, austericida i
retallador.

Per això contraposem a la “llista de país, patriòtica o única” d’Artur Mas i CiU
una llista unitària de les esquerres socials i polítiques, basada en el programa
de la mobilització social i democràtica.

Per això contraposem a les “eleccions plebiscitàries” unes eleccions
constituents per poder parlar i decidir de tot, sobre el conjunt de model de país i
no només d’adhesió al President i les seves polítiques retalladores i corruptes,
no només parlar d’un sol tema.
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B) Dialogar amb forces polítiques i socials per construir un Nou Espai,
que porti a una Candidatura Unitària, Nacional, Rupturista, Social i
Democraticament avançada.

No podem compartir la “llista única” com projecte al servei de la refundació de
CDC que manté la corrupció i les retallades i per supervivència política que
s’aprofita de la força de l’independentísme per apuntalar la vella política.

No podem compartir estratègies de fragmentació de l’espai de ruptura
democràtica, que provoquen, de facto, la divisió dins les esquerres
transformadores i que dificulten la col·laboració entre federalistes,
independentistes i sobiranistes. Volem fer arribar aquestes idees als
companys/es de la CUP.

 Reforcem el diàleg amb ERC per evitar que participi de l’engany de la
llista única, mantingui una idea d’esquerres de cohesió social i impedeixi
la ruptura de la cohesió civil del poble de Catalunya.

 Diàleg amb Procés Constituent amb qui compartim bona part del seu
anàlisi estratègic de la situació i possibilitats.

 Diàleg amb Podem, amb qui compartim l’anàlisi de fi de règim i les
propostes d’unitat civil, inclusives i democràtiques, d’un sol poble a
Catalunya. Nosaltres seguim apostant per les esquerres, la unitat, els
lideratges compartits i el protagonisme de les organitzacions socials. En
aquest moment Podem no vol sumar, vol consolidar el seu espai en
solitari.

 Diàleg amb els diferents grups socialistes que autocríticament han
assumit el dret a decidir i el fracàs de les polítiques neoliberals.

 Reforçar la acció conjunta amb ICV, per entendre i actuar plegats vers
els canvis necessaris en perspectiva del Nou Espai o el Nou Subjecte
Polític. Reforçarem els treballs vers les Eleccions Municipals de 2015.

 EUiA té molt a aportar, esperit unitari, acció mobilitzadora i una
organització i experiència necessàries pel canvi que Catalunya
necessita. Cal posar més en valor les nostres fortaleses. 

 Seguir reforçant la mobilització i la relació directe amb organitzacions,
moviments socials i persones amb qui hem de sumar energies de
canvi polític.

Posem en valor de nou l’Informe Polític i les dues Resolucions aprovades per
ampli suport al Consells de setembre, octubre i novembre. Allí ja varem deixar
clar la immensa responsabilitat del PP en els atacs socials i econòmics a les
classes populars, en el menyspreu democràtic al dret a decidir dels catalans i
catalanes i el dèficit democràtic de les iniciatives de regeneració d’un partit ple
fins les celles de corrupció i que respon amb la “Llei Mordaça” a la mobilització i
crítica popular.

Acordem també reforçar tant la relació de la direcció nacional d’EUiA amb les
seves sensibilitats i correts, totes necessàries i part sense exclusions de la
direcció política com la relació de la direcció nacional amb les seves
organitzacions de base, veritable motor i arrels d’aquesta organització política. 
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Proposta de remodelació i creació d'algunes responsabilitats executives 
de la Comissió Nacional d'EUiA

1. Coordinadora Social, Nuria Lozano
2. Nova creació, Responsable de Procés Constituent i Ruptura Democràtica, 
Oriol Arcas (desenvoluparà un equip per la tasca i es coordinarà amb els 
responsables de les relacions amb IU)
3. Ampliació de la responsabilitat de Relacions amb IU (que manté Juanjo 
Fernández), Hector Sánchez
4. Nova creació, Responsable de Xarxes de Solidaritat Popular, Anna 
González
5. Incorporacions al Consell Polític, Joan Mena i José Montero
6. José Montero I Fèlix Alonso s'incorporen al Consell de Govern de la 
Coalició ICV-EUiA.
7. Nova creació, Coordinador del Consell Polític, Francesc Matas. El CP es 
dotarà d'un funcionament mes regular i es distribuiran tasques polítiques 
concretes.
8. Es proposa en una votació separada una ampliació del Patronat de la 
Fundació l'Alternativa.

Ampliació del Patronat de la Fundació 

1. ADELINA ESCANDELL 
2. AGUSTÍ RUIZ CABALLERO
3. ALFONSO SALMERON MUÑOZ
4. ALFRED CLEMENTE
5. ÀNGELS TOMÀS GONZALO
6. ANTONI BARBARA MOLINA
7. ANTONIO SALADO
8. ASUNCION GARCIA COTILLAS
9. CARME SANSA ALBERT
10. DAVID COMPANYON I COSTA
11. DAVID RODRÍGUEZ ALBERT
12. HECTOR SÁNCHEZ
13. FRANCESC MATAS SALLA 
14. GREGORIO BELMONTE FERRER
15. ISABEL RIBAS SEIX
16. IVAN NIETO MARTÍNEZ
17. JOAN JOSEP NUET I PUJALS 
18. JOSEP FERRER LLOP
19. MERCÈ CIVIT ILLA
20. MONTSERRAT VILÀ PLANAS
21. JORDI LOPEZ 
22. RAMON LUQUE PORRINO
23. RAÜL VALLS LUCEA
24. SANTIAGO DE ALEGRIA  
25. TERESA ORTEGA VIDAL
26. ELOI EXPÓSITO
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27. NURIA LOZANO
28. IRENE ALDABERT
29. EVA BALART
30. JESUS GARCIA
31. MARCOS ORTEGA CANILLAS
32. SERGIO GOMEZ MARQUEZ
33. JOSE FCO SANCHO CONDE
34. JOSE RIVERA
35. DOLORES CASTRO
37. REMEI GOMEZ

DEIXAR VACANT UN 10% (4),QUE ANIRIEN A NOVES 
INCORPORACIONS, DE PERSONES PREFERENTMENT  NO AFILIADES A 
EUiA, SENT DISCUTIT EN UN FUTUR PATRONAT I PROPOSAT A 
RATIFICACIÓ EN UN CONSELL NACIONAL

A titol informatiu 

Es fa una valoració positiva del funcionament de la Fundació des de la 6na 
Assemblea, especialment que gracies a les gestions desenvolupades ja 
formem part de la Xarxa Europea de Fundacions Transform.
Es proposa l'inici d'una nova etapa de la Fundació amb els canvis del 
President, Vicepresidenta i Secretari.
Es proposarà al Nou Patronat com a Presidenta a la companya Adelina 
Escandell i al company Santiago de Alegria com a Vicepresident
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