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La Col·legiada d’EUiA d’avui ha pres per unanimitat els següents acords:
1. Participar com a EUiA a l’acte unitari d’avui divendres 29 a l’Avinguda Maria Cristina en la mida que
s’ha reconvertit en un acte unitari a favor de la Democràcia, en defensa dels drets i llibertats, de les
institucions de Catalunya, de l’autogovern i d’un referèndum, on participen diverses forces polítiques de les esquerres (Podem, Barcelona en Comú i EUiA) i col·lectius socials i culturals.
2. Aquesta decisió correspon a la nostra política d’aposta per un full de ruta alternatiu que doni el
protagonisme a les classes populars i on la independència no pot ser el vector aglutinador sinó la
preservació dels drets i llibertats, la protecció de les institucions d’autogovern i l’irrenunciable dret
a decidir en un referèndum acordat amb garanties. Pensem que estem en plena lluita per determinar els escenaris post 1-O i que no podem ser espectadors sinó actors del nou curs polític. La DUI
mai ha estat la política d’EUiA i treballem per no portar a escenaris de derrota a un moviment democràtic i rupturista que requereix aprendre dels errors i desenvolupar estratègies guanyadores.
3. Davant de la jornada de l’1 d’Octubre anunciar que una representació de la direcció nacional d’EUiA
estarà tota la jornada al local de Barcelona en Comú/Catalunya en Comú del carrer Marina núm.
131 i que 4 companys/es de la nostra direcció, Héctor Sánchez, Lourdes Checa, Toni Salado i Ana
González atendran telefònicament qualsevol incidència organitzativa o legal.
4. Demanem a tota la nostra militància que el dia 1 d’Octubre participi de la forma que cregui més
adient a la jornada, respectant totes les opcions d’anar a votar o no fer-ho, i sempre defensant els
drets i llibertats democràtiques. Mai entrar en provocacions o en actes violents i/o intimidadors i
facilitant que la ciutadania pugui expressar-se lliurament.
5. En aquest context, s’han posat en marxa els últims dies des del món sindical, conjuntament amb
entitats i moviments socials, diverses accions possibles, entre elles una vaga general. EUiA treballarem per generar espais el més unitaris possibles que impulsin una mobilització social en sentit
ample, a favor de l’autogovern, els drets i les llibertats democràtiques del poble de Catalunya. Com
EUiA estem acompanyant la creació d’una plataforma unitària nacional la “Taula per la Democràcia” on participen entre d’altres CCOO, UGT, ANC, Òmnium, CONFAVC, etc i que es prefigura com
el mecanisme unitari més potent de convocatòries de resposta i mobilització.
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