Proposta col·lectiva cap a un projecte Comú, democràtic i guanyador
Esquerra Unida i Alternativa en la seva 6a Assemblea va acordar treballar per un espai
comú de l’esquerra alternativa. A la 7a Assemblea es va aprofundir en la necessitat de
concretar aquest espai polític en subjecte polític. Avui ja ningú posa en qüestió la
necessitat de construir un subjecte comú organitzat de l’esquerra alternativa. Ara
correspon centrar el debat en com i amb quins ritmes organitzem aquest subjecte per
a què es consolidi amb força més enllà dels processos electorals i l’ofensiva neoliberal
que recorre Europa. Un debat que, alhora, permeti la recuperació efectiva dels nostres
òrgans que ara en aquesta matèria són deliberatius o de comunicació de decisions
transcendents.
Tots els processos de construcció d’espais unitaris de l’esquerra alternativa a Europa
impulsats pels nostres referents, van néixer amb una força i una velocitat il·lusionant, i
ens van fer creure en la possibilitat real d’aconseguir un canvi radical en la correlació
de forces polítiques i institucionals. En molts llocs, malauradament, s’ha anat generant
un buit que ha facilitat l’hegemonia de les forces que no només no qüestionen el
sistema, sinó que defensen un retrocés de tal magnitud que pretén acabar amb el bé
comú i l’estat del benestar. La manca d’un espai organitzat de l’esquerra s’ha convertit
en una bossa de vots per a propostes que, amb aparença d’antisistema, estan
consolidant espais de dreta i d’ultradreta de forma semblant al que va succeir a Europa
a començaments del segle passat.
EUiA ha de fer autocrítica sobre la forma de funcionar en els últims temps. Les
energies dedicades al nou subjecte han suposat la paralització de la nostra
organització, i això va en detriment de la construcció del propi nou subjecte. A més, les
metodologies utilitzades per a nomenar les persones d’EUiA que formen part dels
òrgans de direcció del nou subjecte no han estat ni les més participatives ni les més
democràtiques en el seu procés de selecció.
Per aquests motius, les persones sotasignants d’aquest document reivindiquem un
debat assossegat i fraternal de com construir el subjecte comú sense repetir les
situacions que estem vivint a Europa. Espais que en el seu moment van ser model de
referència per a EUiA i el conjunt de l’esquerra alternativa catalana, avui ja no són
alternativa al neoliberalisme que s’està imposant a Europa.
Cal reprimir les presses. Necessitem construir un subjecte que, partint de la realitat
actual, la coexistència de quatre organitzacions i persones a títol individual, es vagi
consolidant i acabi esdevenint una única organització plural i forta, capaç de
sobreviure als atacs ferotges dels nostres enemics de classe i a possibles derrotes
electorals.
Necessitem tenir paciència atès que, en la nostra col·lectivitat, provenim de tradicions
diverses i la situació política actual a Catalunya requereix evitar les friccions i
desencontres públics que pugui generar una construcció immediata i amb pressa del
nou subjecte que doni peu a una frustració generalitzada, tant de les persones que
formen part orgànica del projecte com del nostre electorat. Aquesta situació no
desitjable, no només frustraria la construcció d’aquest subjecte polític tan necessari
sinó que arrossegaria, com ja ha passat en alguns indrets d’Europa, les organitzacions

històriques deixant un buit d’alternatives globals al sistema que costaria més d’una
generació tornar a construir.
Per tot això, des de la convicció que estem davant d’un procés de carrera de fons,
proposem, amb la seguretat que som l’organització que està en millors condicions per
aportar proposta organitzativa al nou subjecte i com a moviment polític i social ens
assemblem més a allò nou que volem construir, el següent procés:
Reforçament d’EUiA:
Reforçament d’EUiA mitjançant les Assemblees de Base i participació col·lectiva com a
organització d’acord amb el mandat de la 7a Assemblea. Només amb una EUiA forta
territorial, sectorial i organitzativament podrem consolidar Catalunya en Comú.
Si volem construir uns bons fonaments d’una nova organització forta és imprescindible
partir d’un model d’una organització d’organitzacions i persones. Per això, és
imprescindible tenir la intel·ligència necessària per establir mecanismes de participació
que facilitin tant a les organitzacions com a les persones que hi participen
individualment sentir-se còmodes. Aquests mecanismes han de garantir que les
organitzacions que hi participen no poden manipular ni hegemonitzar de forma
organitzada els debats, les eleccions, els processos interns ni la projecció pública.
Només considerant-les com a corrents naturals i reconeixent els mateixos drets que a
les corrents organitzades, es poden encaixar fàcilment les organitzacions.
EUiA pot aportar a Catalunya en Comú el millor de sí mateixa: la tradició de gent
lluitadora i organitzada que treballa per posar els interessos de la classe treballadora
per sobre dels privilegis de les elits i la nostra lluita municipalista que, des de la
proximitat, també ha ajudat a transformar i millorar la vida de la nostra gent.
Afiliació:
Ha de ser una qüestió irrenunciable l’existència de censos definits i transparents
d’afiliació, amb independència de que existeixi una quota o no. En qualsevol cas, si
s’opta per una quota, aquesta mai poden ser un element per excloure de la plena
participació a les persones que, per motius econòmics, no puguin fer front al pagament
de les mateixes. La no existència de censos es converteix en un instrument
antidemocràtic d’intervenció.
L’afiliació ha de ser personal, encara que es realitzi com a organització. S’ha de poder
efectuar tant telemàtica com presencialment, però sempre ha de tenir coneixement i ha
d’estar a disposició de l’àmbit en què la persona s’afilia. No és acceptable que en una
organització política puguin haver persones afiliades de forma anònima ja que, entre
d’altres, això només facilita la capacitat d’intervenció de persones que poden ser
totalment contràries al projecte que acordem col·lectivament.
L’afiliació de cada persona serà en la unitat de participació local, amb independència
de què es pugui també participar en els diferents àmbits territorials organitzats.
Participació:

Cal facilitar el màxim possible la participació en la vida política i organitzativa de
l’organització, però és imprescindible primar la participació presencial. Avui, més que
mai, necessitem debatre i posar en comú des de la proximitat, la comunicació directa i
la fraternitat. Per això, cal potenciar els àmbits territorials i sectorials com a elements
directes de participació.
Els i les joves de Catalunya en Comú de forma autònoma, han d’organitzar un subjecte
propi. Alternativa Jove, com a referent d’Esquerra Unida i Alternativa, ha de ser partícip
de la construcció d’aquest espai conjuntament amb la resta de joventuts i joves que
formen part de Catalunya en Comú.
Elecció:
Els mètodes d’elecció, tant interns com de representació, han de ser transparents i
totalment democràtics. Per això és imprescindible que estiguin oberts exclusivament a
les persones censades, que representin la pluralitat interna i els territoris i que
s’estableixin calendaris que permetin accedir a tota la informació necessària.
Es garantirà, sempre, que en els òrgans de direcció de Catalunya en Comú estiguin
representats tots els territoris del país.
L’elecció de les persones representants, tant interna com externament, haurà d’estar
supeditada a l’àmbit, sectorial o territorial, que li correspongui.
Acords polítics:
Tots els acords polítics i programàtics, i en especial les aliances, han de ser acordades
amb la participació de les persones censades tenint en compte l’àmbit de supeditació
de l’acord. Aquesta haurà de ser mitjançant la participació directa i la consulta
democràticament organitzada, de forma presencial i telemàtica.
Cal establir mecanismes per garantir que les decisions polítiques de caire local i
sectorial no poden anar radicalment confrontades amb els acords polítics generals.
Federalitat:
Cal fer aflorar el projecte federal (plurinacional) que tenim per a Catalunya i per a
Espanya. Només donant veu a aquesta proposta podrem ser creïbles a l’hora de
denunciar la via morta que suposa l’unilateralisme i l’esgotament del model autonòmic.
L’organització que estem impulsant ha de tenir referent a la resta de l’estat, i aquest
referent ha de ser en el que participi IU que forma part del nostre projecte federal
conjunt entre els pobles d’Espanya.
Extensió territorial:
És imprescindible garantir l’extensió territorial de Catalunya en Comú per no acabar
convertint-nos només en una força metropolitana. Així doncs, partint de la radicalitat
democràtica i de la unitat local de participació, cada territori haurà de poder decidir,
respectant els acords comuns amb els que ens dotem, la forma més adequada i
òptima d’organitzar-se.

Cal establir mecanismes per vincular els òrgans de direcció de la formació als territori
en forma de cooperació i bidireccional.
Rendició de comptes:
Els càrrecs electes i les persones que representen a l’organització han de rendir
comptes a la mateixa i al territori al qual representen. A més, cal garantir que les
persones que exerceixen la representació de Catalunya en Comú es pronuncien
públicament respectant els acords comuns que hem adoptat fruit d’una discussió
col·lectiva i un procés democràtic de presa de decisions.
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