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PRIMERA FASE DE LA CREACIÓ D’UN NOU SUBJECTE POLÍTIC 
TRANSFORMADOR A CATALUNYA: CALENDARI I OBJECTIUS. 

Com acaba d’aprovar EUiA als documents de la 7a Assemblea, “el trànsit de 
les candidatures electorals confluents a un nou subjecte polític català en comú 
requereix de paciència i generositat, i de reconeixement mutu i respecte al que 
cada persona i col·lectiu aporta. I en cas de desacord, calen mètodes 
democràtics i transparents per resoldre les legítimes diferències en positiu. Al 
mateix temps, el nou subjecte requerirà d’arrelament social i territorial, i per 
això, caldrà estendre’l a nivell local per pobles i ciutats, i a nivell sectorial, 
connectant amb entitats, lluites socials i experiències de gestió alternativa de la 
vida quotidiana, sent part de la mobilització social que empeny els canvis des 
de baix. 

EUiA està compromesa al màxim en la construcció d’aquest nou subjecte 
polític català en comú, aportant el millor de si mateixa, el seu activisme, les 
seves idees i valors, i una llarga trajectòria en totes les lluites populars, 
especialment de les classes treballadores i el moviment obrer per la seva 
emancipació, el fil roig de la nostra història. I volem construir-ho amb totes les 
persones i actors polítics que ja han participat de les experiències fetes, que 
aporten un bagatge i uns aprenentatges compartits molt útils per seguir creixent 
i consolidant aquest espai, i incorporant a d’altres que s’hi vulguin sumar, si 
estan d’acord amb aquestes idees, valors, i amb la necessitat d’un nou 
instrument unitari”. 

A més, hem aprovat que el nou subjecte polític ha de ser plural ideològicament, 
conformat per persones i organitzacions, radicalment democràtic, empoderador 
i mobilitzador, i agermanat fraternalment amb altres projectes transformadors 
de l’Estat i Europa. Un nou subjecte polític que vagi mes enllà de la “suma de 
les parts”, un moviment polític i social que respongui a un projecte que vol 
guanyar l’hegemonia dins la societat catalana i que per fer-ho compta amb el 
milió de catalans i catalanes que van donar la victòria a EnComúPodem a les 
eleccions generals i les confluències municipalistes del canvi. 

Després de les experiències electorals confluents i el seu balanç per part de 
cada actor, i de l’aposta dels mateixos per anar més enllà construint un nou 
subjecte polític català, arriba l’hora de posar calendari i establir les fases de 
constitució del mateix, així com la metodologia per assolir-ho. 

CALENDARI DE LA PRIMERA FASE: 

-Presentació del manifest/crida constituent del nou subjecte, del Grup Promotor 
que la impulsa, i d’una web on estaran presents els documents que es generin i 
l’obertura d’un registre per la participació en aquesta fase constituent del nou 
subjecte. (Mitjans de Desembre) 
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-El Grup Promotor treballarà en 6 ponències d’idees, principis, i valors sobre els 
quals es construeix aquest nou subjecte. 

-Els treballs d’aquestes ponències es debatran per tot el territori de Catalunya, 
en assemblees de ciutat, comarcals, o de vegueria, en funció del tamany 
previsible de les trobades. (Gener, Febrer i Març). En paral·lel, també es 
podran fer aportacions a les ponències mitjançant el web. 

-Les conclusions dels debats territorials seran recollits per les ponències, i 
exposats en una Assemblea Constituent al Març, on es decidiran les propostes 
de major consens, i on es proposarà una direcció coordinadora per poder 
encarar la següent fase. 

CRITERIS DE CONFORMACIÓ DEL GRUP PROMOTOR: 

-Composició al voltant de 90-100 persones destacades en els seus àmbits 
professionals, acadèmics, d’activisme o territorials, i una d’enllaç amb cada 
actor confluent. 

-El Grup Promotor només funcionarà com impulsor de la Crida/Manifest fins a 
l’Assemblea Constituent, i no prefigurarà ni les propostes de direcció posteriors, 
ni l’estructura territorial que s’acordi per desenvolupar el nou subjecte, ni el 
disseny de les candidatures electorals. 

PONENTS: 

-Per cada una de les ponències, persones coneixedores i especialitzades que 
prepararan el text i el defensaran en el conjunt d’assemblees del territori. 

REFERENTS TERRITORIALS:  

-De cada un dels actors confluents per preparar el desenvolupament dels 
debats i fer d’enllaç amb les estructures organitzatives de cada actor confluent. 
En el cas d’EUiA potenciem i ens referenciem també en totes les nostres 
estructures territorials per desenvolupar ara la fase constituent. 

LLISTAT DE NOMS A PROPOSTA D’EUiA PER DIFERENTS TASQUES EN 
LA PRIMERA FASE DE CREACIÓ DEL NOU SUBJECTE POLÍTIC. 

A) PEL GRUP PROMOTOR: 

-José Manuel Rúa, doctor en Història, professor d’Història de la UB, i 
investigador del CEHI. 

-Isabel Muntané, periodista, i professora del master de Gènere i Comunicació 
de la UAB. 

-Josep Ferrer, professor de matemàtiques i ex-Rector de la UPC. 
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-Montserrat Vilà, portaveu de la Plataforma contra les Violències de Gènere. 

-Arnal Ballester, professor i il·lustrador, premio Nacional de Ilustración 2008. 

-Marc Verneda, ex-alcalde de Sentmenat (enllaç amb EUiA). 

-José Montero, alcalde de Montornès del Vallés. 

-Montserrat Vergara, llicenciada en Ciències i Tècniques Estadístiques, 
Màster en Salut Pública i Doctora en Biomedicina, i regidora d’Olesa de 
Montserrat. 

-Eva Balart, periodista, responsable de comunicació d’EUiA. 

-Toni Salado, llicenciat en dret, responsable de política institucional i programa 
d’EUiA. 

-Quim Sempere, Doctor en filosofia,professor emèrit de sociologia de la UB 

-Isma Benito, coordinador de l’AEP 

- Carmen Olivera, sindicalista de CCOO de la SEAT 

-Rosa Cañadell, exportàveu de la USTEC 

-Per la coordinació tècnica (fora del Grup Promotor): Hèctor Sánchez, 
llicenciat en biologia, responsable d’Organització d’EUiA. 

B) PER PARTICIPAR DE LES PONÈNCIES: 

-DEL EIX 1, SOBRE TEMES SOCIALS: 

-Per LGTBI: Pau Gálvez. 

-Per diversitat funcional: Assum Franquesa. 

-Per educació: Joan Mena. 

-Per serveis socials: Mercè Civit. 

-Per temes de salut: Montserrat Vergara, Lola Castro. 

-Per mon del treball: Núria Lozano, Jesús García. (Proposem, a més, que part 
d’aquesta temàtica podria anar també al Eix 2, sobre model productiu i 
econòmic). 

-Per pobresa i renda garantida: Diosdado Toledano. 

-DEL EIX 2, SOBRE MODEL ECONÒMIC, TERRITORI, ETC: 

-Per temes de territori i medi ambient: Raul Valls, Jennifer Coronado. 
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-Per temes de mobilitat: Mercedes Vidal. 

-Per temes d’agricultura: David Parrón. 

-Per temes de polítiques de pesca: Ramón Franquesa. 

-DEL EIX 3, SOBRE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT, INFORMACIO, i 
CULTURA: 

-Gabriel Jaraba. (mitjans de comunicació, xarxes, societat de la informació). 

-Oriol Arcas (societat del coneixement). 

-Jordi López Santín (mitjans de comunicació públics, TV3). 

-Arnal Ballester (Cultura). 

-Germán Alonso (Esports). 

DEL EIX 4, SOBRE POLÍTIQUES DE GÈNERE, DONA, FEMINISMES: 

-Montserrat Vilà. 

-Isabel Muntané. 

-Adelina Escandell. 

DEL EIX 5, SOBRE TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ, DEMOCRÀCIA: 

-Sobre memòria democràtica: Jose Manuel Rua. 

-Sobre transparència i lluita contra la corrupció: David Companyon. 

DEL EIX 6, SOBRE PROCESSOS CONSTITUENTS, NOVA 
INSTITUCIONALITAT, ETC: 

-Sobre dret a decidir, processos constituents, nova institucionalitat: Toni 
Salado, Francesc Matas. 

-Sobre política internacional: Alba Blanco. 

-Sobre municipalisme: Ana González, José Montero, Félix Alonso. 

-Sobre temes de cooperació: Sebas Parra. 

C) PERSONES PER PARTICIPAR DELS GRUPS DE TREBALL AL 
TERRITORI PER ORGANITZAR ELS DEBATS DE LES PONÈNCIES i LA 
PREPARACIÓ DE L’ASSEMBLEA CONSTITUENT: 

DE TERRES DE L’EBRE: 

-Antonio Recio, Máximo Escolar. 
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DE CAMP DE TARRAGONA: 

-Félix Alonso, Teresa Fortuny. 

DE GIRONA: 

-Dolors Rubio, Joan Salmerón, Jorge Rodriguez, David Parrón. 

DE LLEIDA (TERRES DE PONENT, NO ALT PIRINEU-ARAN): 

-Pere Enciso. 

DE PENEDES: 

-Sandra Bernad, Alfredo Valdivielso. 

COMARQUES CENTRALS: 

-David Ruiz, Lidia Gimenez. 

REGIÓ METROPOLITANA 1: 

-Lola Castro, Isabel Martínez, Sergio Gómez, Ana González, Raúl Sancho, 
Dani Alfonso. 

REGIÓ METROPOLITANA 2: 

-Marcos Ortega, Jose Montero, Marc Verneda, Teresa Ibañez, Montserrat 
Vergara. 

 

 

	


