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INFORME AL CONSELL NACIONAL D’EUiA (11 de maig 2013)
Aquest informe es complementa amb una ‘Declaració d’EUiA sobre la
posició del Tribunal Constitucional’ una ‘Declaració de suport a la PAH, la
ILP de Dació en Pagament i el Dret a l’Habitatge’, El Manifest de l’Àrea
d’Educació d’EUiA de ‘Temps de lluita per l’Escola Pública’ i el Pressupost
2013.
Els Governs del PP i CiU segueixen les polítiques de retallades i la
situació de fractura social és imminent:
1. La previsió del Govern del PP és allargar les polítiques d’austeritat amb
mes retallades. A l’agenda estan les pensions (amb noves propostes del
PP al Pacte de Toledo), retallades i canvis que afecten a les
Administracions Públiques i els seus treballadors (recentralització i
privatitzacions via límit del dèficit al món local i autonòmic) i s’estan
produint noves rebaixes de les prestacions econòmiques per la
dependència. L’atur, que afecta més de 6.200.000 persones a l’Estat
espanyol i més de 900.000 a Catalunya, es mantindria pràcticament fins
el 25% fins el 2016. Aquesta és una fotografia clara del fracàs de les
polítiques del PP, que va guanyar les eleccions sota la promesa de que
crearia ocupació i combatria l’atur. Per això demanem de nou
#Rajoydimissió Comentari a part mereix l’atur juvenil i la fugida
obligada a l’estranger, per treballar, dels joves. La Reforma Laboral del
PP i CiU és un greu atemptat social i laboral que requereix la seva
derogació. La Reforma Laboral i l’actitud de la patronal bloquegen els
convenis col·lectius de mes de 4 milions de treballadors i fan retrocedir
més de 30 anys de lluites sindicals.
2. Són alarmants la reducció del nivell de cobertura de la prestació d’atur
(61%), el nombre de llars sense cap tipus d’ingrés (prop de 2 milions) i
els índex de pobresa on destaquen dones i infants. Un 20% de pobresa
infantil i un 14% d’adolescents que ni estudien ni treballen.
3. El Govern de CiU segueix defensant un ajustament pressupostari basat
en un límit de dèficit entre l’1’2 i el 2’1% del PIB, que representen
retallades entre els 3.800 i els 1.800 milions d’euros. CiU i ERC han
proposat uns “Pactes de la Moncloa a la catalana” que EUiA rebutgem
de forma rotunda ja que consolidarien la política econòmica de la dreta,
quan el que cal es qüestionar de soca-rel aquestes polítiques de
retallades basades en el dogma de l’austeritat i utilitzar els pressupostos
com a eines de reactivació econòmica i ocupacional.
4. CiU està estudiant nous escenaris polítics on l’últim recurs és la
convocatòria electoral avançada, donades les enquestes. Cercar acords
amb el PP per estabilitzar la situació pressupostària i de liquiditat. Cercar
acords amb el PSC per estabilitzar el debat sobre la convocatòria d’una
consulta. Els contactes del PP conjuntament amb Unió, sectors de CDC i
empresariat català estan empenyent per reforçar els acords PP-CiU que
tindrien com a contrapartida, primer, rebaixar o eliminar la consulta a
canvi d’un redisseny tou de l’actual marc constitucional (inversions,
llengua i cultura catalanes, nou finançament, Pla Margallo) i, en segon
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lloc, consolidar les retallades en Salut, Educació, Cultura i Dependència i
no qüestionar ni la Llei Hipotecària ni la Reforma Laboral. CiU ha estat i
és capaç de mantenir al mateix temps i fins i tot el mateix dia reunions
per separat (amb Rajoy i amb Junqueras) discutint, negociant i acordant
propostes i processos absolutament contradictoris i hem de denunciar
aquest funambulisme polític mentre el país es dessagna amb la crisi i
sense pressupostos. Cal seguir recordant que CiU ha votat
favorablement les Lleis d’Estabilitat Pressupostària a Madrid i el Pla
d’Estabilitat de la UE, que són el cor de les polítiques de retallades i que
van motivar la modificació Constitucional del PP i PSOE de l’article 135 a
la qual CiU no va donar suport per les formes de fer-ho i no pel
contingut.
5. Demanem relegar el deute i prioritzar les persones, incomplint la Llei
d’Estabilitat Pressupostària i els topalls de dèficit. Seguim apostant per
alternatives basades en el qüestionament i refinançament del deute
(proposem una Auditoria Ciutadana que destriï el deute legítim de
l’il·legítim, que no s’ha de pagar), les reformes fiscals i els plans seriosos
contra el frau, els paradisos fiscals i les diverses formes d’evasió
tributària. La publicació en els darrers dies de diversos informes sobre
paradisos fiscals i formes d’enginyeria fiscal dedicada a l’evasió i frau
demostren les xifres multimilionàries que es podrien injectar a l’economia
productiva, a la creació d’ocupació i a la preservació de les inversions
socials i mediambientals.
6. Les prioritats són les polítiques de creació d’ocupació i de protecció dels
drets a la Salut, l’Educació, Habitatge i Dependència.
EUiA prepararem un Document Econòmic que ajudi el conjunt de l’organització
a definir i concretar molt més les nostres alternatives en aquest aspecte i que
complementi el ‘Pla d’Ocupació’ presentat recentment per IU.
Crisi dels governs i dels projectes del PP, PSOE i CiU:
1. L’aprofundiment de la crisi política és també evident. D’una banda, les
polítiques de retallades de PP i CiU no legitimades democràticament i,
d’altra, la crisi del model Constitucional del 78, on cal assenyalar la
monarquia i la lliure determinació del poble de Catalunya i d’altres.
2. La traïció del PP de la ILP de la Dació en Pagament és una de les
evidències de la necessitat d’un canvi de formes de fer política i de
concreció de noves formes de participació i acció legislativa.
3. Seguim apostant per processos constituents a Catalunya, a l’Estat
espanyol i a Europa en les seva triple vessant social, democràtica i
nacional, processos constituents entesos com a proposta de ruptura
democràtica.
4. El PSOE i de forma derivada el PSC formen part de la crisi bipartidista i
constitucional en la mida que no construeixin un discurs alternatiu a la
proposta neoliberal.
La mobilització social continua i construeix alternatives:
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1. Saludem les recents mobilitzacions del 28 d’Abril i l’1 de Maig, així com
les mobilitzacions d’estudiants, la vaga educativa i les protestes al
voltant de l’aniversari del 15-M.
2. Cal reforçar la presència d’activistes d’EUiA en les diferents protestes i
proposem una Declaració específica de suport del CN sobre la lluita de
les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca (PAH) per la ILP de la Dació
en Pagament.
3. Cal seguir donat força a la campanya d’EUiA #tempsdelluita per ajudar
a connectar plenament les nostres assemblees amb la mobilització
social.
4. EUiA seguim apostant per l’exercici concret del Dret a Decidir en
aquesta legislatura en forma de Consulta al conjunt del poble de
Catalunya, i cridem a la participació en totes aquelles mobilitzacions que
vagin en aquest sentit. El Dret a Decidir el mantindrà i guanyarà la
societat civil i l’esquerra catalana i ha de servir per definir una societat
cohesionada socialment.
5. EUiA donem ple suport a la ILP per una Renda Garantida de
Ciutadania, promoguda per entitats socials i representats de sindicats i
partits polítics, que persegueix regular aquest instrument, previst a
l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya, amb l’objectiu de minimitzar els
efectes de la crisi en la població més desafavorida econòmicament per
evitar la marginació social i mantenir la cohesió social.
6. Reforçarem la relació d’EUiA amb les plantilles de les empreses en
lluita i els seus representats sindicals, pel manteniment dels seus llocs
de treball.
EUiA apostem de forma clara per les mobilitzacions unitàries com a concepte
de la màxima suma dels actius contraris a les polítiques de retallades i sota
preceptes amples i democràtics, que aïllin a la dreta i les seves polítiques.
Reforçar el treball i la coordinació dels membres d’EUiA del Consejo
Político Federal d’IU:
És important millorar la coordinació dels 25 + 2 companys i companyes d’EUiA
membres del CPF d’IU i ara, concretament per ajudar a la concreció a l’Estat
del ‘Bloque Político y Social’.
Estem treballant en una declaració conjunta entre IU-ICV-EUiA sobre ‘Model
Federal i Dret a Decidir’, per a concretar els compromisos de treball i les
posicions comunes de les tres organitzacions en aquests temes. Continua
endavant el treball del grup d’EUiA sobre Federalisme.
Posar en marxa l’Oficina Parlamentària a Catalunya del grup del
Parlament Europeu GUE/NGL
Impulsar la tramitació d’iniciatives parlamentàries en funció de debats i
conflictes a Catalunya a través del nostre grup al Parlament Europeu
(GUE/NGL).
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La mobilització necessita amb urgència la visualització de l’alternativa
política:
A la 6a Assemblea Nacional varem caracteritzar sis aspectes del Nou Espai
Polític i Social.
1. Un nou espai català. Un projecte social, nacional, que aposta pel dret a
decidir del poble de Catalunya, construint un projecte nacional sobre les bases
socials populars catalanes, amb capacitat econòmica, cultural i lingüística.
2. Un espai transformador, pel dret a l’autodeterminació, ecologista, feminista,
pacifista, federalista i fortament compromès amb els valors laics i republicans.
3. Amb connexió a l’Estat i Europa. Coordinat amb d'altres espais estatals i
europeus, on la suma unitària de la diversitat social i política, i no la divisió,
esdevingui el criteri de treball. EUiA seguim treballant en el marc dels nostres
protocols i acords amb IU Federal i el Partit de l’Esquerra Europea per a sumar
i obrir encara molt més la nostra perspectiva unitària a les esquerres.
4. Mobilitzador i propositiu. La mobilització esdevé una eina fonamental per
fer la política, i la política alternativa es basa en la proposta com a complement
de la mobilització per aconseguir coses concretes i útils per a la gent
treballadora i els sectors populars.
5. Un espai de confluència programàtica i pluralitat ideològica. Un
programa d'alternativa a les polítiques neoliberals que genera el capitalisme,
amb defensa dels interessos de la classe treballadora i de tots els sectors
populars.
Un nou espai engrescador, obert i flexible. Un procés basat en la mobilització i
des de les bases socials, flexible, on es puguin establir des de fronts comuns
de lluita a aliances polítiques i electorals que nosaltres sols no podem
predeterminar de forma acabada, basades en acords programàtics i en el
respecte a cadascuna de les parts que l’integren.
Un moviment engrescador que compti també amb la proposta anticapitalista en
front del neoliberalisme i per un canvi de model social, des de totes les
tradicions de l’esquerra transformadora, fins els moviments socials emergents.
6. Participatiu i democràtic en el funcionament. Amb caràcter assembleari i
participació igualitària, on cada persona val un vot, per acordar les decisions i
decidir amb diàleg i consens. La participació i la transparència en la informació
és clau per conformar una opinió i representació veritablement col·lectiva, amb
l’objectiu de contribuir a superar l’abstencionisme.
Al Consell Nacional de 19 de gener preníem cinc compromisos de concreció:
1. Reforçar l’agenda social i de mobilització i fer-la prioritària per a donar
respostes conjuntes, massives i majoritàries a les agressions socials,
democràtiques i nacionals, i construir una proposta alternativa basada en
la participació i implicació ciutadana.
2. Prendre la iniciativa unitària per baix, per la base, a territoris i sectors.
Cercar contactes i programar debats polítics i mobilització unitària
conjunta.
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3. Reforçar el treball parlamentari conjunt
transformadores i del conjunt de l’esquerra.

de

les

esquerres

4. Conjuntament amb ICV i d’altres, desenvolupar un calendari i una gestió
del camí cap el Nou Espai.
5. Treballar una Associació de Regidors com a una iniciativa unitària de
les esquerres. Dissenyar un manifest de la mateixa per la Catalunya
social i el dret a decidir.
En aquest Consell Nacional ens toca concretar els següents aspectes:
1. Seguir amb la iniciativa de les nostres assemblees en el territori i els
sectors per a crear condicions pel Nou Espai. Activitat conjunta i reflexió
compartida amb forces polítiques i moviments i organitzacions socials.
Tota Assemblea de base d’EUiA, sigui territorial o sectorial, ha de
comptar amb un pla de treball, un Full de ruta de concreció del Nou
Espai en el seu àmbit.
2. Amb l’objectiu de reforçar la Coalició ICV-EUiA, proposem de forma
conjunta amb ICV reconstituir el Consell Polític de la Coalició ICVEUiA amb un mínim de 20 persones d’ambdues organitzacions i reforçar
el treball conjunt en temes organitzatius, municipals, comunicatius,
socials i de Nou Espai (proposta de protocol). La Coalició és un actiu
molt positiu des del que podem abordar conjuntament els treballs del
Nou Espai de forma conjunta i superadora.
3. Reforçar el diàleg amb les CUP. Debat i acció conjunta per baix a nivell
de lluites sectorials i localitats/barris/districtes.
4. Fer seguiment de la iniciativa del Manifest Forcades/Oliveres,
sempre amb l’objectiu de la confluència.
5. Tenir presents els calendaris electorals (Europees 2014) i els ritmes
dels diferents components del Nou Espai (ICV, CUP, Forcades/Oliveres,
moviments, organitzacions socials i iniciatives al voltant del 15-M) per
poder iniciar una multi-coordinació plural del nou projecte.
EUiA volem i podem ser pont entre diferents realitats i tendències socials i
polítiques.
EUiA volem i podem ser pont entre diferents formacions polítiques de l’esquerra
i en concret de l’esquerra transformadora.
El dia 8 de juny realitzarem una Assemblea de regidors/es d’EUiA on a part del
treball municipal també abordarem la concreció de l’Associació de Regidors.
Cal fer una valoració positiva de la 10a Assemblea Nacional d’ICV. Destacar
especialment l’aposta pel reforç de la Coalició ICV-EUiA i el seu caràcter
“polític” i la voluntat de construir de forma unitària un “Nou Subjecte Polític”,
que permet reforçar el treball conjunt en la línia de les reflexions de la nostra 6a
Assemblea Nacional de “Nou Espai”.
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Cal valorar positivament el tancament definitiu dels acords de funcionament del
Grup d’ICV-EUiA al Parlament de Catalunya (en tots els aspectes de personal i
financers) ja que respecten els acords electorals conjunts signants per ICV i
EUiA.
EUiA prepararem una reunió àmplia d’activistes, militats d’EUiA o no, dels
entorns socials propers per abordar el treball coordinat vers la construcció del
Nou Espai. Encarreguem aquesta tasca al company Hèctor Sánchez, que ha
de formar un equip per aquestes tasques.
EUiA prepararem, des del punt de vista programàtic i organitzatiu, propostes
que ens ajudin a anar concretant la proposta programàtica i organitzativa
del Nou Espai. Tindrem molt en compte els treballs ja desenvolupats fins al
moment amb ICV i els entorns socials on tenim incidència. Encarreguem la part
programàtica al company Toni Salado.
Reforçament d’EUiA i de la seva direcció nacional
Seguim apostant en el moment d’inici de la concreció del Nou Espai pel
reforçament polític i organitzatiu d’Esquerra Unida i Alternativa.
Recentment s’han celebrat Assemblees de les organitzacions d’EUiA de
L’Hospitalet de Llobregat, Comarques Gironines, Vallès Occidental, Baix
Llobregat, Maresme i properament de la ciutat de Barcelona. També s’ha
canviat la coordinació de les Terres de Lleida. I els propers 18 i 19 de maig se
celebrarà l’Assemblea Nacional d’Alternativa Jove.
Els companys/es que assumeixen de nou les coordinacions s’incorporen a la
Comissió Nacional: Antonio Baños (L’Hospitalet), Alba de Lamo (Vallès
Occidental), Sergio Gómez (Baix Llobregat) i Pilar Ramos (Terres de Lleida).
La companya Eva Balart s’incorpora, com a nova coordinadora de
Comunicació, a la Coordinació Col·legiada i a la Comissió Nacional.
Així doncs cinc noves persones (tres dones i dos homes) s’incorporen a les
tasques de la Comissió Nacional.
Agraïment a les persones que surten de la Comissió Nacional.
En les properes setmanes i segons les previsions del pressupost del 2013 es
reforçaran amb dedicacions els equips nacionals en temes d’Organització,
Municipal, Comunicació, Món del Treball i Joves.
Tenim la previsió de fer un darrer Consell Nacional abans de les vacances
d’estiu on presentaríem un resum-balanç de les tasques desenvolupades en el
primer any de la 6a Assemblea.
Demanar a tots/es els membres del Consell Nacional i al conjunt de
l’organització:
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A. Convocatòria i debat d’aquest informe a TOTES les Assemblees
de base d’EUiA.
B. Reforçar l’activisme i la iniciativa dels membres del Consell
Nacional a l’hora de difondre, debatre i concretar a les seves
assemblees de base aquest informe.

