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Informe al Consell Nacional d'EUiA del 7 de Febrer del 2015 

 

Plena Solidaritat amb el Dani i l'Isma, companys d'Alternativa Jove i AEP, acusats per 

participar a la Vaga General del 29-M. El dret de vaga avui està assetjat per la política 

repressiva del PP, que persegueix joves i sindicalistes criminalitzat el seu dret a fer vaga 

i protestar, centenars de sindicalistes estan sent acusats amb l’objectiu d’aturar 

l’organització dels treballadors per resistir les polítiques de retallades i austeritat. 

 

El PP no podrà aturar amb la seva política repressiva la mobilització ni del jovent ni de 

la ciutadania indignada que al carrer i a les urnes decideix el seu futur per posar, 

aquest 2015, les institucions al servei de la gent i no la gent al servei de les institucions 

obedients al dictat de la Troica, els poders econòmics no democràtics i les dretes de PP 

i CiU. 

 

Ni amb la Reforma del Codi Penal, ni amb la Llei Mordaça ni amb el pacte PP-PSOE que 

imposa la cadena perpètua podran evitar el canvi de polítiques i polítics que aquest 

2015 es possible. La violència sectària, en part provocada per les intervencions 

imperialistes que volen assegurar el domini sobre territoris i recursos naturals, no 

poden justificar la guerra com a solució ni les retallades de drets i llibertats. El pacte 

antiterrorista PP-PSOE afirma en el seu article 573 coses tant preocupants pels drets i 

les llibertats com: 

 

“Es considerarà delicte de terrorisme la comissió de qualsevol delicte greu contra la 

vida o la integritat física, la llibertat, la integritat moral, la llibertat i identitat sexual, el 

patrimoni, els recursos naturals, o el medi ambient, la salut pública, de risc catastròfic, 

incendi, contra la Corona, atemptat, desordres públics, tinença, tràfic i dipòsit d’armes, 

municions i explosius, i l’apoderament d’aeronaus, vaixells o altres mitjans de transport 

o de mercaderies, quan es dugui a terme amb qualsevol de les finalitats següents: 

subvertir l’ordre constitucional, suprimir o desestabilitzar greument el funcionament de 

les institucions polítiques, de les estructures econòmiques i socials de l’Estat o obligar 

els poders públics a fer un acte o a abstenir-se’n. Alterar greument la pau social...” 

 

Avui a Espanya i Catalunya el principal factor d’inseguretat i d’inestabilitat no son les 

protestes ciutadanes, sinó, la violenta política de retallades que provoca la ruptura de 

la cohesió social i reforça tot tipus de patiments i malalties fruit de l’angoixa i la 

incertesa vital de les famílies. A Espanya això ho abandera el PP i a Catalunya CiU, que 

han compartit i comparteixen un model econòmic i social conservador que cal 

combatre i derrotar per les conseqüències negatives sobre la classe treballadora i els 

sectors populars. 

 

Cridem a reobrir la investigació del cas “4F” a la ciutat de Barcelona i seguir treballant 

per impedir la criminalització de la protesta i els moviments socials. 

 

Saludem la concreció de la “Marea blanca catalana” el proper 28F, on la societat civil 

presenta una alternativa global a la gestió sanitària conservadora de CiU. El pla del 

conseller de Salut, Boi Ruiz, per vendre dades de la sanitat pública a empreses 
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públiques i privades (projecte VISC+) s’ha aturat, i saludem aquesta victòria de la 

mobilització popular.  

 

El triomf de Syriza a Grècia ens omple d’esperances a tot el sud d’Europa i a tot Europa 

sencera. La Troica i les seves polítiques poden ser derrotades per pobles organitzats 

amb formes polítiques alternatives, i aquest partit germà d’EUiA al Partit de l’Esquerra 

Europea n’és una demostració clara. Tot el nostre suport i anhel al seu treball. 

 

Saludem el resultat del I Fòrum del Sud d’Europa celebrat recentment i convocat per 

Syriza, IU i ICV-EUiA, la seva “Declaració de Barcelona” i la participació de 22 

organitzacions polítiques roges, verdes i alternatives que han elaborat una alternativa 

des de el sud per tota Europa. 

 

Sami Naïr en un recent article afirma que a tot Europa està creixent l’extrema dreta 

sobre les escombraries de la política d’austeritat. Es cert, cal un canvi al projecte 

europeu per fer possible una altra Europa, una Europa partisana de pau, social i 

democràtica o podem tornar a repetir la nostra turmentada història com molt bé han 

assenyalat recentment Yannis Varoufakis i Alexis Tsipras.  

 

Als informes i resolucions del Consell Nacional d’EUiA dels mesos de setembre, 

octubre, novembre i desembre hem assenyalat tres idees força: 

 

1. La crisi iniciada al 2008 obeeix a una tendència perversa del capitalisme actual 

que ha estat potenciada per la colonització i domini de la política per part de 

poders econòmics no escollits democràticament. Les institucions a la UE, a 

Espanya i a Catalunya han obeït les directrius no democràtiques aplicant 

polítiques d’austeritat i retallades que han deprimit encara mes l’economia, 

han comportat reformes laborals, retallades de l’Estat del Benestar i 

privatitzacions que estan canviant el model social i provocant atur, precarietat, 

pobresa i retallades als sistemes públics de salut, educació i pensions entre 

d’altres. El drama dels desnonaments,  l’endeutament abusiu de les famílies i el 

poder dels bancs s’afegeix a aquest drama social quotidià als nostres barris i 

pobles. Avui hi ha molta gent sense cap ingrés ni ajuda social de cap tipus, avui 

hi ha llars que han de triar entre tenir calefacció o menjar en episodis de 

pobresa energètica i alimentaria.  

2. La gestió del “procés” a Catalunya, a partir especialment del 9-N,  s’ha posat al 

servei del projecte de refundació de CiU, amb la proposta de “llista única 

primer” i després amb el pacte entre CiU i ERC, i sempre, amb el concepte 

trampós i molt poc democràtic d’eleccions plebiscitàries. Cal advertir que 

aquest pacte no té estabilitat, donada la clara utilització partidista i 

instrumental que CiU fa del procés sobiranista. Els pressupostos de la 

Generalitat pel 2015, amb les seves conseqüents retallades, i els cassos de 

corrupció que afecten a CiU son una realitat que el pacte CiU-ERC no pot tapar i 

que hem de seguir denunciant com expressions d’un fi d’etapa de les polítiques 

neoliberals i corruptes a Catalunya. La societat civil catalana s’ha de despendre 

de tutelatges que la volen amotllar a interessos partidistes. A EUiA l’estratègia 
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de la República Catalana ens permet jugar un paper d’aliança entre 

federalistes, sobiranistes i independentistes. 

3. L’any 2015 es el moment del canvi Aquest canvi no pot esdevenir un concepte 

buit o trampós com el del 1982. Es per això que l’esquerra transformadora no 

pot romandre neutral o contemplativa davant dels escenaris de ruptura que es 

prefiguren, cal participar-hi activament, si o si, cercant les condicions 

instrumentals necessàries per fer-ho possible. 

EUiA atresora una organització militant, una practica política i unes propostes 

de programa i d’acció que han de contribuir qualitativament al canvi. Som part 

d’una marea política de canvi que pot portar ruptura democràtica i procés 

constituent i on la gent vol decidir sobiranament sobre tot.  

 

Cal saludar especialment l’acord de la ciutat de Barcelona anomenat “Guanyem 

Barcelona”, sense desmerèixer els esforços i els èxits de confluència 

aconseguits també en d’altres pobles i ciutats. El fet de que Guanyem, ICV, 

EUiA, Podem i Procés Constituent, conjuntament amb ciutadania crítica i 

activistes socials hagin aconseguit aquest acord unitari demostra que si es 

possible confluir per lluitar i guanyar a la dreta i a les polítiques de dreta fent 

política d’una altra manera. 

 

Cal explorar les possibilitats d’entesa, amb base programàtica, per avançar a un 

“Guanyem Catalunya” com idea de confluència pel 27S o posterior, en la línia 

de foragitar les dretes de CiU i PP i que l’hegemonia política i institucional passi 

a mans de les esquerres. 

 

Cal preparar ja acceleradament les eleccions municipals de maig, reforçant la 

feina d’EUiA i la connexió plena entre direcció nacional i organitzacions de 

base, millorant i adaptant a la nova realitat política el funcionament i acords de 

la Coalició ICV-EUiA-EPM i sempre que es pugui, confluint amb d’altres actors 

polítics i socials en models que segueixen el camí de Guanyem BCN o d’altres 

experiències unitàries. Les municipals son un dels millors escenaris per la nostra 

força política, tenim organització i proposta política concreta per les nostres 

ciutats. 

 

Desitgem que el 22 de març les candidatures de IU-LV-Convocatória por 

Andalucia obtinguin un bon resultat a les Eleccions al Parlament Andalús, saben 

els companys i companyes que tenen el nostre suport i ajuda. 

 

Els resultats a Grècia han significat també un missatge positiu per la 

convergència i les possibilitats de victòria del canvi polític, caldrà llegir també 

els resultats a Andalusia i els impactes municipals i autonòmics de maig, per 

sortir amb força després de l’estiu a les catalanes i generals. 

 

La 6a Assemblea d’EUiA va apostar de forma decidida pel Nou Espai com 

element nou de confluència per superar, positivament, la Coalició ICV-EUiA. 

També IU va aprovar a la seva 10a Assemblea la política de Convergència i 
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nosaltres hem d’ajudar a la seva concreció, allunyant-se dels debats estèrils i 

enfrontats, i centrant-se en la concreció de la política aprovada.  

 

Ara toca concretar aquestes accions, en un espai de temps reduït, i les 

dificultats nomes poden significar multiplicar el treball i l’audàcia per superar 

els conflictes existents, amb esperit unitari, mobilitzador i  de generositat. 

 

Al setembre i al novembre (en cas de confirmar-se aquestes dates) actuarem en 

un marc de discurs constituent a Catalunya i Espanya, no només d’unes 

eleccions per escollir diputats i diputades. 


