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PROPOSTA D’INFORME PEL CONSELL NACIONAL
D’EUiA DEL 16 DE SETEMBRE DEL 2017
El passat 28 de juny la Comissió Nacional d’EUiA va acordar un primer
document de posició política davant dels esdeveniments previsibles dels mesos
de juliol, agost i setembre que han de portar a la jornada de l’1 d’Octubre.
El passat 5 de setembre la Comissió Nacional acordava per 13 vots a favor, 4
en contra i 1 abstenció aquest informe que presentem al Consell Nacional.
Va acordar-se, al juny, un calendari de debat i treball d’EUiA al qual afegim les
seves modificacions.

1. Calendari i metodologia del debat previ a la jornada de l'1 d'Octubre.
- Reunió de membres d’EUiA de la Coordinadora de Catalunya en Comú i
dirigents locals, 7 de juny.
- Comissió Nacional, 28 de juny.
- Comissió Nacional, 5 de setembre.
- Consell Nacional, 16 de setembre.

2. En preparació de la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú del 8
de juliol, vam definir que “a la llum de la política d'EUiA de la 7a Assemblea cal
ajudar a construir una posició integradora de les diferents sensibilitats dins de
Catalunya en Comú, com vam aconseguir a l'Assemblea del 8 d'Abril”. Això va
plasmar-se a la resolució aprovada en aquella Coordinadora per àmplia
majoria, concordant amb la política d’EUiA i amb la presència d’altres textos
que van contribuir a fer aportacions positives al debat.
A la Comissió Nacional d’EUiA del 5 de setembre vàrem debatre i preparar els
continguts de la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú de 9 de
setembre.

3. Catalunya en Comú ha gestionat un calendari propi per decidir la seva
posició al qual EUiA ha donat suport i acompanyat. Un primer període entre
el 17 de juny i el 8 de juliol sobre la base d'un document obert, presentat per
Xavier Domènech, on apareixen preguntes i raonaments sense propostes
definitives. S’han realitzat assemblees per vegueries on s’ha convocat a les
10.000 persones adherides i s’han recollit propostes via online. Al setembre
s'ha realitzat un altra tongada de reunions de vegueries, Executiva i
Coordinadora Nacional i un referèndum intern amb una pregunta per establir la
posició definitiva de l'1 d'Octubre.
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4. 11 de Setembre del 2017. EUiA ha convocat als actes tradicionals de la
Diada Nacional d’Ofrena Floral al Monument de Rafael de Casanova, de record
del Cop de Xile i Salvador Allende i d’Ofrena a la tomba de Rafael de
Casanova a Sant Boi de Llobregat (participant a les delegacions de Catalunya
en Comú). S’adjunta el cartell d’aquesta convocatòria
EUiA ha convocat a l’acte/míting/festiu de Catalunya en Comú al Parc de Can
Zam de Santa Coloma de Gramenet.
EUiA ha donat plena llibertat per assistir, de forma individual, a d’altres
manifestacions i concentracions que es desenvolupaven per la tarda de l’11S.

5. Les Lleis de Referèndum i Transitorietat Jurídica: El Grup de CSQP
EUiA ha treballat per aconseguir una sola posició de vot de tot el Grup
Parlamentari de CSQP a les Lleis de Referèndum i Transitorietat Jurídica. El
GP ha acordat per unanimitat; votar a favor de l’admissió a tràmit a la Mesa de
la Llei de Referèndum, abstenció a la Llei de Referèndum i en contra de la Llei
de Transitorietat, aquesta votació ha coincidit amb la voluntat política de
l’Executiva de Catalunya en Comú i també a comptat amb el suport de la
direcció d’Izquierda Unida que ha emès un comunicat refermant aquesta
posició publicat en el butlletí intern d’EUiA.
Aquest sentit de vot de tot el Grup de CSQP referma la posició davant de l’1O
que proposa EUiA.

6. Posició d’EUiA davant l’1 d’Octubre del 2017.
a) Cal un full de ruta alternatiu que reculli els anhels de les classes populars;
aquesta és una tasca de Catalunya en Comú, que superi les mancances del full
de ruta de JxS i la CUP que s'ha demostrat insuficient com estratègia amb
capacitat d’aglutinar a la majoria de les classes populars de Catalunya, per la
manca de continguts socials i de regeneració democràtica, i que doni resposta
a l’anhel del 80% de la societat catalana que vol exercir el Dret a Decidir.
b) El PP ha ofert una resposta en forma de negativa davant el conflicte o
d'accions autoritàries i judicialitzadores, i és el principal responsable de la
situació de bloqueig en què ens trobem. Cal defensar les institucions
catalanes davant d’actes repressius protagonitzats pel Govern del PP o per
una justícia polititzada al servei del PP. L’estratègia del PP compta amb el ple
suport de C’s i el seguidisme del PSOE.
c) Només un referèndum com a metodologia pot expressar l'opinió real
del poble de Catalunya en un procés d'autodeterminació. Aquest referèndum
ha de tenir unes garanties mínimes que el validin: reconeixement internacional,
crida inclusiva a la majoria social del país i possible expressió de les diferents
opcions, així com conseqüències jurídiques i polítiques que el facin efectiu.
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Fem responsable de que aquestes garanties plenes no es donin al govern del
PP.
d) La pregunta i la data del referèndum anunciades pel Govern de la
Generalitat no han comptat amb la participació del nostre espai polític i no són
prou inclusives de les opinions existents en la societat catalana.
e) Cap acció del referèndum pot posar en perill als treballadors i
treballadores públics. Cal garantir la seva feina professional; la responsabilitat
és política i no dels funcionaris i treballadors públics.
f) L’1 d’Octubre no es produirà el Referèndum efectiu que la societat
catalana necessita.
g) EUiA crida a la participació de la mobilització de l’1 d’Octubre, tot
respectant la diversitat de l’espai polític i ens emplacem a continuar
treballant per aconseguir un veritable referèndum efectiu que posi solució
a la situació de bloqueig actual.

Seguirem treballant després de l’1-O per l’objectiu irrenunciable del referèndum
d’autodeterminació que el poble de Catalunya necessita, fet dins les condicions
democràtiques que preservin la unitat i la garantia de seguir sent un sol poble,
així com plena efectivitat política i jurídica.
Treballarem per la nostra alternativa de República Catalana Lliurament
Federada amb la resta de pobles d’Espanya. Cal aprofundir i desenvolupar
l’alternativa plurinacional conjuntament amb les companyes i els companys
d’Izquierda Unida, amb els quals, hem coordinat la posició sobre la jornada de
l’1 d’Octubre.

