
Informe EuroMarxes Brussel·les 15, 16 i 17 d’octubre

Aquest informe ha estat consensuat amb les persones d’EUIA assistents a la trobada

Delegació EUIA i d’IU

Persones assistents d’EUIA: Manel Navarro (Assemblea local de Cerdanyola i Responsable de
Moviments Socials de la mateixa), Hèctor Escudero (Assemblea local de St. Feliu de Llobregat)
i Benjamí Moles (Responsable Àrea Política Internacional i Europa). 

Programa i activitats realitzades

Divendres 15 (tarda): trobada amb el conjunt de la delegació i les EuroMarxes. Activitats i

sopar. 

Dissabte 16 (matí): visita al Parlament Europeu.

Dissabte 16 (tarda):  participació en l’acte polític a la Universitat Lliure de Brussel·les.

Diumenge 17 (migdia): participació en la manifestació – “No austerity, TTIP & Poverty”.

Valoració política i organitzativa

En primer lloc, hem de fer esment de la detenció d’una trentena de persones de les Marxes de
l’Estat espanyol (entre elles, militants d’IU i PODEM) en el moment que intentaven fer una
acció reivindicativa a Brussel·les. Respecte aquest fet, cal que denunciem la pròpia detenció així
com el tracte vexatori de rebut pels activistes per la policia belga. 

Així mateix, valorem positivament el paper d’intermediadors de Marina Albiol i l’equip d’IU al
Parlament Europeu i també de l’eurodiputat de PODEMOS, Miguel Urbán. Sense dubte, la seva
labor van accelerar la sortida de comissaria de les persones arrestades.

En segon lloc i pel que fa a les a les activitats polítiques organitzades en el marc de la trobada,
fem una valoració positiva de les mateixes i en les que hem participat activament. 

Per una banda, la trobada amb les EuroMarxes va servir per realitzar un interncanvi
d’informacions i de l’estat de la qüestió a cada lloc.

La visita al Parlament Europeu és positiva per refrescar informació i conèixer l’institució des de
dins. 

Les xerrades-ponències es valoren molt positivament ja que permeten aprofundir en qüestions
cabdals de política europea: democràcia i sobirania en l’actual UE; lluites sectorials i MMSS a
Europa; propostes i model alternatiu. Destaquem la positiva intervenció de Marina Albiol en la
ponència de “polítiques alternatives a l’austeritat”.

La manifestació es valora de forma positiva. Per futures ocasions caldria millorar l’aspecte
logístic per a assegurar l’assistència fins al final de la manifestació (i no haver de marxar abans
per agafar l’avió de tornada). 

En tercer lloc, pel que fa a la quota d’EUIA que era de 5 persones, en un principi completem la
quota però a darrera hora cauen dues persones per raons desconegudes. Cal millorar aquesta
qüestió: evitar que caiguin persones a darrera hora i completar la quota atorgada per IU.



Les persones assistents per part d’EUIA s’integren correctament en la delegació organitzada per
IU i assisteixen a totes les activitats programades. 

Fem una valoració positiva de la logística i organització de la delegació per part dels i les
companyes d’IU al Parlament Europeu. No podem fer la mateixa valoració, però, de la
implicació i compromís del conjunt de la delegació d’IU, fonamentalment per no assistir a les
activitats programades a partir del dissabte al migdia.

Cal dir també que la presència de la gent de PODEMOS en la trobada era força important: tan
numèricament com en la bona vinculació amb el moviment de les EuroMarxes a Brussel·les.

Finalment, i a tall de suggerència, per properes ocasions es podria fer arribar al conjunt del CN
o de militància la informació relativa a la possibilitat d’anar a aquests viatges amb despeses
cobertes i fomentar una selecció de les persones que hi van a partir de criteris polítics.  Així
mateix, també es podria explorar pel futur la possibilitat de compartir la subvenció (aquelles
persones que la seva situació econòmica s’ho permeti) i així possibilitar que més persones
assisteixin a aquestes activitats.


