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INFORME AL CONSELL NACIONAL D’EUiA

17 de setembre de 2016

Aquest informe s’ha construït amb el debat de la Comissió Nacional del 5 de
setembre passat. S’adjunta la Resolució que es va aprovar en la mateixa
sobre l’11S de 2016. I s’adjunta l’informe d’al·legacions presentant davant
del TC.

A 5 setmanes de la celebració de la 7a Assemblea Nacional d’EUiA, els dies
29 i 30 d’octubre al Museu Marítim de les Drassanes de Barcelona, cal
apuntar un seguit d’aspectes polítics que ens porten fns l’estiu de l’any
2017. Alguns d’aquests aspectes s’aprofundiran en el debat assembleari de
la 7a.

1. Calendari electoral i Govern: L’actualitat política seguirà encara molt
pendent del calendari electoral. Cal destacar que el cicle electoral
sembla continuar de forma artifciosa com a conseqüència de que el
sistema bipartidista anterior està en crisi i, per tant, l’estabilitat
política no respon als esquemes anteriorment existents. Al mateix
temps les forces de canvi encara no tenen la sufcient força per a
determinar un nou calendari alternatiu i les polítiques de dilació
fomenten el cansament, la degradació de la política i la reducció de
l’onada d’indignació contra les polítiques de retallades, guanyant
terreny el discurs conservador de l’estabilitat.

El 25S hi ha eleccions a Galícia i Euskadi. Desitgem els millors
resultats a les opcions d’En Marea i Elkarrekin-Podemos.

A Espanya s’està pendent -després del 26J- de la formació de Govern i
en el cas de no aconseguir-ho, aniríem a les terceres eleccions
generals en un any el 18D o (esperem que no) el 25D. 

EUiA defensem la concreció del debat parlamentari al Congrés i al
Senat en un diàleg polític basat en propostes programàtiques, les
quals abordin les principals problemàtiques que afecten a la
ciutadania en general i a les classes populars en particular. Per això
estem disposats a donar suport a una hipotètica investidura del PSOE
sempre i quan existeixi aquest compromís programàtic. Creiem que
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hi ha una majoria parlamentària sufcient per a frenar el
neoliberalisme més salvatge i donar oxigen a les famílies que pitjor
ho passen. Això comporta un esforç polític per a construir la
possibilitat d’investidura alternativa a Rajoy. Cal treballar el suport i/o
l’abstenció d’altres grups per a facilitar un Govern amb elements
sufcients per a frenar les polítiques antisocials i autoritàries del PP.
Cal en aquest Govern un compromís amb una “agenda catalana”
basada en la cooperació i el diàleg destinat a facilitar la lliure
determinació del nostre poble.

EUiA treballarà això de forma coordinada amb el conjunt del Grup
Plurinacional d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea i de
forma especial amb els diputats/es d’Izquierda Unida.

2. Nou cicle de mobilització contra l’agenda de retallades de la
Troika: La Comissió Europea va aprovar el 27 de juliol passat donar
dos anys més a Espanya, fns el 2018, per a situar el dèfcit per sota
del 3% del PIB, tal i com marca el Pacte d’Estabilitat i Creixement
(PEC). Va fxar-lo en el 4,6% pel 2016 des del 5,16% amb el que va
tancar el 2015, al 3,1% al 2017 i al 2,2% al 2018. Sens dubte aquest
acord hipoteca la política econòmica i pressupostària del proper
Govern en cas de mantenir-se fdel al mateix i comportarà una
centrifugació d’aquesta disciplina de dèfcit (amb l’afegida
interpretació intencionadament recentralitzadora d’un possible
Govern del PP o del PP-C’s) cap als pressupostos de les comunitats
autònomes. L’Estat del Benestar seguirà rebent doncs retallades
brutals, a la qual cosa cal sumar la precarització del treball com a
conseqüència de la consolidació de les reformes laborals, la
disminució de la cobertura d’atur a ja sols el 40% i també el
constrenyiment del fons de reserva de les pensions amb la pretensió
de donar oxigen als sistemes privats. 

Davant d’aquest panorama és inajornable desallotjar al PP del govern
i impedir també l’acció governativa de la política econòmica i social de
C’s. Al mateix temps cal reforçar la mobilització social, la de les
Marees, groga, blanca, pensionista, les Marxes per la Dignitat, les
plataformes contra el TTIP i especialment l’acció del sindicalisme de
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classe amb la ‘Plataforma per les 20 mides urgents’ que tindrien que
encoratjar un programa de govern alternatiu. 

3. A Catalunya cal que un Nou Espai Polític lideri un projecte de
país inclusiu, amb proposta social i de regeneració democràtica:
El calendari a Catalunya ja ha començat a rodar amb l’11 de
Setembre i segueix amb la Qüestió de Confança del President
Puigdemont del 28 de setembre i el Debat de Pressupostos de
novembre. Les previsions indiquen que Junts pel Sí i la CUP poden
pactar les dues qüestions i que això pot comportar que com a mínim
no tindríem eleccions al Parlament fns d’aquí un any, el 2017.

Sembla que la proposta de Referèndum d’autodeterminació que va
guanyar les eleccions generals a Catalunya el 20D i el 26J pot
esdevenir un punt de trobada. El nostre espai polític ha defnit la
proposta de referèndum de forma vinculada a les condicions
democràtiques per la seva celebració, fugint d’unilateralitats i
improvisacions, per poder tenir reconeixement internacional i plena
acceptació dins a Catalunya el seu resultat, mantenint la unitat civil
del nostre poble. 

El Govern del PP segueix presentant recursos i incidents
d’inconstitucionalitat a les resolucions aprovades pel Parlament de
Catalunya. El Grup Parlamentari de CSQP ha votat negativament les
propostes de Full de Ruta del 9N i les conclusions de la Comissió de
Procés Constituent presentant en els dos casos un text alternatiu,
però defensa la capacitat d’iniciativa política i el dret al debat
parlamentari i acusa al PP d’atiar la confrontació amb formes i
llenguatges que ratllen en molts moments el totalitarisme. EUiA
defensem el diàleg polític, els acords i fnalment el respecte a l’opinió
democràtica de la ciutadania que s’ha de poder expressar.

Nou Espai
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Tot i que la 7a Assemblea Nacional aprofundirà i desenvoluparà els
acords del Nou Espai que vam establir i aprovar a la 6a, cal destacar
que:

1. Cal impulsar el calendari constituent del Nou Espai a Catalunya,
que pot concretar-se entre l’inici de la tardor d’aquest 2016 i el
fnal de l’hivern i l’inici de la primavera de l’any 2017.

2. El propi impuls constituent del Nou Espai Polític s’ha de convertir
en un esdeveniment polític que redefneix el sistema de partits a
Catalunya i infueix en els espais germans a Espanya i Europa.

3. Cal una clara defnició programàtica que connecti plenament amb
els anhels i demandes de les classes populars catalanes i tingui en
la mobilització un dels seus actius fonamentals i presenti un
funcionament transparent, democràtic i participatiu.

4. Cal defnir un projecte polític alternatiu per a Catalunya, un
Projecte Constituent amb vocació d’alternativa i capacitat per a
lluitar per l’hegemonia.

EUiA coordinarem en tot moment amb IU el traspàs d’informació d’aquest
calendari de creació del Nou Espai a Catalunya amb l’estratègia d’IU cap un
Nou Moviment Polític i Social a l’Estat. 


